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Streszczenie 
W artykule przedstawiono charakterystykę istniejących połączeń 
między centrum Szczecina a lotniskiem w Goleniowie. Analizę i 
obliczenia przeprowadzono w oparciu o przyjęte kryterium oceny, 
punktację oraz pomiary własne. Wyniki końcowe przedstawiono w 
postaci graficznej oraz stabelaryzowanej. 

 
Wstęp 

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 
położony jest w odległości 45 km na północny-wschód  
od centrum stolicy województwa zachodniopomorskiego, 
zapewniając obsługę pasażerską jej mieszkańców w lotach 
krajowych oraz międzynarodowych. Posiada bardzo dogodne 
połączenie ze Szczecinem dzięki drodze krajowej nr 6  
i ekspresowej S3, a od 2013 roku również kolejowe po oddaniu 
do użytku nowej stacji oraz odcinka torowiska połączonego  
z istniejącą linią 402 (rysunek 1). Infrastruktura lotniska pozwala 
na przyjmowanie i obsługę mniejszych samolotów pasażerskich 
w każdych warunkach pogodowych. Ponadto sam port i jego 
obiekty bazowe zostały gruntownie przebudowane, co ma 
niewątpliwy wpływ na ruch pasażerski wykazujący tendencję 
wzrostową [1, 6, 7].  

 

 
 

Rys. 1. Położenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów 
 

Zmiana preferencji i kierunków podróżowania sprawiła,  
iż zlikwidowano szereg rejsów krajowych, a dominującą rolę 
odgrywają loty do miast zagranicznych (tabela 1). Wzrosło 
również znaczenie przewozów nieregularnych (czarterowych), 
realizowanych głównie w sezonie letnim na zlecenie operatorów 
turystycznych. Dzięki temu lotnisko zostało zarejestrowane  

w systemie Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T (ang. 
Trans-European Transport Networks). Warto zauważyć,  
iż na rosnącą popularność portów regionalnych zasadniczy 
wpływ mają małe koszty operacyjne, niewielkie zatłoczenie oraz 
niski poziom konkurencyjności.  
 
Tab. 1. Kierunki odlotów z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów 

Lp. 
Port 

docelowy 
Dni realizacji 

kursu 
Przewoźnik 

Liczba odlotów w ciągu 
tygodnia 

1 Warszawa 
Pn, Wt, Śr, Cz, 

Pt, So, N 
LOT 19 

2 Bergen Wt, So Wizz 2 

3 Dublin Wt, So Ryanair 2 

4 Liverpool Cz, N Ryanair 3 

5 Londyn 
Wt, Śr, Cz, 

So, N 
Wizz 

Ryanair 
8 

6 Oslo 
Pn, Wt, Śr, Pt, 

So, N 

Norwegian 
Ryanair 

Wizz 
7 

7 Stavanger Wt, So Wizz 2 

Suma 43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11] 
 
2. Zakres i metodyka analizy 

W celach porównawczych ocenę dostępności istniejących 
połączeń z centrum Szczecina do lotniska w Goleniowie 
przeprowadzono na podstawie analizy przedstawionej  
w publikacji [9]. Z tego względu przy rozszerzonym spektrum 
badań zastosowano analogiczne etapy postępowania: 
a) ustalano kryteria, w których brano pod uwagę:  
− czas dojazdu, 
− koszt, 
− formę płatności, 
− częstotliwość kursowania, 
− punktualność, 
− przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych. 

b) przyjęto punktację w skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza 
ocenę najgorszą a 5 - najlepszą, 

c) ustalono wagi, z których za najważniejsze uznano czas  
i koszt dojazdu, 

d) określono wartości dla kryteriów na podstawie dostępnych 
danych i pomiarów bezpośrednich, 

e) przydzielono liczbę punktów, 
f) przeprowadzono obliczenia końcowe. 
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3. Wyniki i dyskusja 
W tabeli 2 zestawiono porównanie dostępnych połączeń  

z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów. Za miejsce wyjazdu 
przyjęto centrum miasta, czyli Dworzec Główny PKP lub jego 
najbliższe okolice (ul. Kolumba lub ul. Św. Ducha).  
Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć,  
że najszybszy dojazd do punktu docelowego zapewnia 
samochód własny oraz taksówka (ok. 37 min).  
W przeciwieństwie do pojazdów komunikacji zbiorowej  
nie zatrzymują się one na przystankach pośrednich.  
Tym niemniej bezpośredni czas dojazdu może się wydłużyć  
w godzinach największego ruchu ulicznego w wyniku zatorów 
komunikacyjnych, co ma zasadniczy wpływ na punktualność. 
Problem ten nie dotyczy jedynie pasażerów korzystających  
z kolei. Dodatkową zaletę tego środka transportu stanowi 
zdecydowanie najniższy koszt przejazdu wynoszący 11,70 zł. 
Wyjątek stanowi sytuacja, w której pasażer nie skorzystał z kasy 
dworcowej i kupuje bilet u konduktora pociągu.  

 
Tab. 2. Połączenia z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów 

Kryterium  
oceny 

Środek transportu 
Własny 
pojazd 

Taxi Kolej 
Autobusy i busy 

rozkładowe 
Czas dojazdu ok. 37 min ok. 37 min 42-48 min ok. 50 min 

Koszt dojazdu 15,12 zł* 153,00 zł 
11,70 zł 

(22,70 zł w 
pociągu) 

16,90 zł (25 zł 
w pojeździe) 

Forma płatności 

Płatne w 
dowolnym 

momencie i 
czasie 

(gotówka lub 
karta) 

Płatne u 
kierowcy 

(gotówka lub 
karta) 

Płatne w 
kasie 

biletowej 
lub w 

pociągu 
(gotówka 
lub karta) 

Płatne w biurze 
(gotówka lub 
karta) lub w 
pojeździe 
(gotówka) 

Częstotliwość 
kursowania 

dowolna dowolna 
4 kursy w 
ciągu dnia 

do 6 kursów w 
ciągu dnia 

Punktualność 
Uzależniona 
od warunków 
drogowych 

Uzależniona 
od warunków 
drogowych 

Nie 
zależna 

Uzależniona od 
warunków 
drogowych 

Przewóz osób 
niepełnosprawnych 

Tak 
Tak (usługa 
na telefon) 

Tak Nie 

 * średnie zużycie paliwa: 8 l na 100 km 
   średni koszt zakupu 1 l paliwa równy 4,20 zł 

Źródło: opracowanie badań własnych na podstawie [10] 
 

Kolejnym kryterium branym pod uwagę w analizie była 
forma płatności. Najdogodniejszą sytuację mają mieszkańcy, 
którzy wybierają przejazd na lotnisko samochodem prywatnym 
lub taksówką. Tym sposobom podróżowania przyznano 
najwyższe oceny, gdyż opłata może być realizowana gotówką 
lub kartą płatniczą (tabela 3). Ponadto tankowanie własnego 
pojazdu może się odbywać w każdym momencie, w tym 
zupełnie niezwiązanym z czasem dojazdu. W przypadku 
pozostałych środków transportu bilety najkorzystniej jest 
kupować w punktach sprzedaży i kasach dworcowych, gdyż 
dostępne są dowolne formy płatności bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych opłat. Podobne rezultaty uzyskano  
w publikacjach [6, 10]. 

Z punktu widzenia częstotliwości kursowania najmniej 
korzystnie wypadły połączenia kolejowe, gdyż przewoźnik 
oferuje zaledwie 4 połączenia w ciągu dnia. Niestety pomimo 
zgłaszanych postulatów nie są one dopasowane z godzinami 
przylotu oraz odlotu samolotów. Z tego względu pasażerowie 

zwykle wybierają inny sposób dojazdu, nie godząc się na 
rezygnację z określonych połączeń lub zbyt długie czasy 
oczekiwania. W tym aspekcie najlepszym rozwiązaniem 
ponownie pozostaje podróż samochodem prywatnym  
lub taksówką, gdyż nie stawia w zasadzie żadnych ograniczeń 
czasowych. 

 
Tab. 3. Ocena połączeń z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów 

Kryterium oceny 

Środek transportu 

W
ag

a 
[%

] Własny 
pojazd 

Taxi Kolej 
Autobusy i 

busy 
rozkładowe 

Pu
nk

ty
 

W
aż

on
a 

Pu
nk

ty
 

W
aż

on
a 

Pu
nk

ty
 

W
aż

on
a 

Pu
nk

ty
 

W
aż

on
a 

Czas 
 dojazdu 

5 1,25 5 1,25 2 0,50 1 0,25 25 

Koszt  
dojazdu 

4 1,00 1 0,25 5 1,25 3 0,75 25 

Forma 
 płatności 

5 0,50 5 0,50 2 0,20 1 0,10 10 

Częstotliwość 
kursowania 

5 0,75 5 0,75 1 0,15 3 0,45 15 

Punktualność 3 0,30 3 0,30 5 0,50 3 0,30 10 
Przewóz osób 
niepełnosprawnych 

5 0,75 4 0,60 3 0,45 1 0,15 15 

Źródło: opracowanie badań własnych na podstawie [10] 
 
Ostatnim z rozpatrywanych kryteriów był przewóz osób 

niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Najmniej punktów 
przyznano autobusom i busom rozkładowym, gdyż tabor 
wysokopodłogowy uniemożliwia dojazd na lotnisko. W tym 
względzie znacznie korzystniej wypada kolej, która od 2013 
roku do obsługi trasy wykorzystuje spalinowe zespoły trakcyjne 
typu PESA Atribo (219M). Pojazdy tego typu posiadają  
na wyposażeniu m.in.: część niskopodłogową, która znajduje 
się na wysokości 600 mm nad poziomem główki szyny, rampę 
manualną, przestrzeń dla wózków inwalidzkich, kabinę WC 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, wizualny  
i akustyczny system informacji pasażerskiej [4]. Ponadto 
pasażerowie posiadający wymagane uprawnienia i osoby  
im towarzyszące mogą skorzystać z przejazdów ulgowych. 

Na rysunku 2 przedstawiona została graficzna interpretacja 
końcowej oceny ważonej istniejących połączeń. Wynika z niej 
jednoznacznie, iż najdogodniejszym sposobem dotarcia  
z centrum Szczecina do lotniska w Goleniowie pozostaje pojazd 
prywatny. Ten sposób podróżowania uzyskał zdecydowanie 
największą liczbę punktów w niemal każdym z rozpatrywanych 
kryteriów. Ocena mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby miejsce 
wyjazdu znajdowało się w prawobrzeżnej części miasta,  
np. w okolicy dworca PKP Szczecin-Dąbie. W takiej sytuacji 
czas podróży uległby skróceniu o blisko 10 min, a koszt zakupu 
paliwa byłby niższy o ok. 5 zł (wg danych z tabeli 2). Ponadto 
bliskość węzłów wjazdowych na drogę ekspresową S3  
w zasadzie całkowicie eliminuje możliwość przestojów  
w zatorach komunikacyjnych.  

Analogiczną interpretację przyjąć można przy wyborze 
taksówki przy założeniu, że pasażer godzi się na ponad 
dziesięciokrotnie wyższą opłatę za przejazd. Stanowi to bardzo 
interesującą alternatywę dla tych osób, które zmuszone  
są pozostawić samochód na jednym z dwóch dostępnych 
parkingów w pobliżu lotniska: czerwonym (godzinowym) lub 
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zielonym (wielodobowym). Jednak wyniki badań ankietowych 
prezentowanych w publikacji [6] wskazują, że przy znacznym 
wzroście kosztów całkowitych jest to najchętniej wybierana 
forma transferu. W drugiej kolejności wskazano na możliwość 
podwiezienia przez członka rodziny, znajomego lub pracownika 
firmy, co dało łącznie 64% udział głosów. Pozostałe środki 
transportu cieszyły się znacznie mniejszym powodzeniem, 
głównie ze względu na mniejszy komfort podróży, dłuższy czas 
przejazdu oraz zbyt dużą odległość punktu wyjazdu od miejsca 
zamieszkania. Należy podkreślić, iż badanie prowadzono przed 
oddaniem do użytku nowej stacji kolejowej, uniemożliwiając 
mieszkańcom bezpośredni dojazd do lotniska i konieczność 
korzystania z przestarzałego taboru. Podobne problemy w 
realizacji i jakości parametrów przewozowych wskazywali 
respondenci, którzy na co dzień podróżują transportem 
indywidualnym lub zbiorowym w granicach administracyjnych 
Szczecina [8, 9]. 
 

4,55

3,65

3,05

2,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Własny pojazd Taxi Kolej Autobusy
i busy

rozkładowe

Ko
ńc

ow
a o

ce
na

 w
ażo

na

Środek transportu
 

Rys. 2. Końcowa ocena ważona istniejących połączeń 
 

Podsumowanie 
Dynamiczny rozwój sektora usług przewozowych sprawił, iż 

porty lotnicze stały się niezbędnym elementem infrastruktury 
transportowej. Coraz częściej postrzega sie je jako katalizatory 
wzrostu ekonomicznego, gdyż sprzyjają procesom rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów, mając istotny wpływ 
na powstawanie nowych miejsc pracy. Jednak ich prawidłowe 
funkcjonowanie uzależnione jest od połączenia wszystkich 
gałęzi transportu (tzw. centra multimodalne), które zagwarantują 
pasażerom szybki i komfortowy dojazd przy określonych 
preferencjach komunikacyjnych. Ponadto integracja portów 
lotniczych z systemem dróg szybkiego ruchu i koleją ma 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji przewozów 
towarowych. Z powyższych względów planowanie, budowa i 
sprawne zarządzanie systemem połączeń wymaga ścisłej 
współpracy wielu podmiotów, w tym m.in.: administracji 
państwowej i samorządowej, koncesjonariuszy prywatnych, 
przewoźników, operatorów logistycznych oraz spedycyjnych. 

Na świecie w szczególny sposób promowane są projekty 
infrastrukturalne, które zakładają usprawnienie dostępu do 
lotnisk za pomocą połączeń kolejowych [2, 3, 5, 10]. Wskazuje 
na to szereg czynników, z których najważniejsze z punktu 
widzenia pasażera to: krótki czas podróży, duże 
bezpieczeństwo przejazdu, niskie koszty, niewielki wpływ na 
środowisko naturalne, wygodny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych oraz ograniczonych ruchowo. Jednak 
oczekiwanie wzrostu popytu na ten środek transportu wymaga 
zaoferowania pasażerom konkurencyjnej usługi przewozowej, 
pozbawionej mankamentów istniejących form transferu. W 
przypadku Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów najistotniejszy 
problem stanowi niewielka liczba kursów, jak również ich zła 

koordynacja z rozkładem przylotów/odlotów. Wynika to w dużej 
mierze z marginalnej roli linii 402 w kolejowej obsłudze 
pasażerskiej województwa zachodniopomorskiego, oferującej 
regionalne połączenia relacji Szczecin-Kołobrzeg. Brak 
stosownych zmian w tym zakresie nie przełoży się na zmianę 
preferencji komunikacyjnych podróżnych, pomimo szeregu 
inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich kilku lat. 
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Assessment of availability Airport Szczecin 
Goleniów for the residents  

of the capital West Pomeranian Province 
The article presents the characteristics of existing connections between 
Szczecin and the airport in Goleniów. The analysis and calculations 
were carried out based on the criterion of evaluation scores and 
measurements of their own. Final results are presented in graphical 
and tabular form. 
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