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Głównym celem badania było dostarczenie wiedzy w zakresie wpływu pandemii 
COVID-19 na efektywność, trwałość i skuteczność projektów transportowych 
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
w latach 2014-2020 w ramach VI OP (Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach) oraz V OP (Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego 
poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura). 

Aby zrealizować cel badania przeprowadzona została analiza SWOT transportu 
publicznego w kontekście celów POIiŚ oraz oszacowane zostały efekty wsparcia 
Programu w krótkim i dłuższym okresie czasowym, biorąc pod uwagę różne 
scenariusze natężenia restrykcji związanych z COVID-19 i innych pandemii, 
mogących mieć miejsce w niedalekiej przyszłości. 

Uzyskana wiedza przydatna będzie z punktu widzenia programowania nowej 
perspektywy finansowej, a także oceny ex-post wpływu projektów transportowych 
POIiŚ 2014-2020. Do realizacji celu badania przeprowadzona została diagnoza 
wsparcia transportu w ramach Działań 5.2 i 6.1 POIiŚ 2014-2020. 

 

Przedmiotem badania były projekty zakończone, w trakcie realizacji 
i planowane do realizacji w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach oraz Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-
T (kolej miejska – Infrastruktura) POIiŚ. 

Badaniem objęto interesariuszy zaangażowanych w realizację wybranych 
projektów z działań 5.2 i 6.1 POIiŚ 2014-2020. 



 

 

 

 

 

Badanie zostało zrealizowane w formule hybrydowej – przez zespół CUPT oraz 
zespół Wykonawcy. 

W ramach badania ewaluacyjnego zastosowano następujące kryteria ewaluacyjne: 

• Skuteczność - kryterium to pozwoliło ocenić, do jakiego stopnia cele 
projektowe zdefiniowane na etapie programowania POIiŚ 2014-2020 są 
realizowane biorąc pod uwagę pandemię, 

• Użyteczność – kryterium to pozwoliło ocenić, na ile rzeczywiste efekty 
projektów są zgodne z założonymi i aktualnymi potrzebami ich odbiorców, 

• Oddziaływanie/wpływ – kryterium to pozwoliło ocenić związek pomiędzy 
celami projektów i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione 
przez docelowych beneficjentów mają szerszy ogólny wpływ na większą liczbę 
ludzi w danym sektorze, regionie lub w całym kraju. 

Generalna koncepcja badawcza (por. Rysunek 1) polegała na maksymalnym 
wykorzystaniu zbioru danych, które zostały zebrane w ramach wcześniejszych 
badań3, ich powtórzeniu i pozyskaniu dodatkowych danych od samorządów oraz 
zastosowaniu dodatkowych metod interpretacyjnych. Pozwoliło to lepiej 
wyizolować wpływ pandemii COVID-19 na transport w miastach. Następnie 
wykonano symulacje wpływu pandemii na przyszłość, zakładając m.in. różne 
poziomy zmniejszenia ogólnej ruchliwości ludności wskutek upowszechnienia się 
zdalnej pracy i innych usług zdalnych oraz zmiany podziału międzygałęziowego 
transportu. 

 

 



 

 

 

 

Badanie umożliwiło sformułowanie odpowiedzi na 12 pytań badawczych 
(9 wskazanych przez Zamawiającego oraz 3 dodatkowe określone przez Wykonawcę 
na etapie postępowania przetargowego), za pomocą 8 metod i technik badawczych. 

Powiązanie pytań i metod badawczych zawiera Tabela 1. Do poszczególnych pytań 
i metod badawczych przypisano także efekty zrealizowanych działań. 



 

 

1 

Czy tworząc plany transportowe 
miast i założenia projektowe 
przewidziano takie zdarzenia 
ogólnokrajowe, które ograniczą na 
szerszą skalę terytorialną i czasową 
przemieszczanie się ludności? 

Desk research 

Wywiady 
indywidualne 

Panel ekspertów 

Wnioski na temat 
zawartości planów 
transportowych miast 

2 

Jaki wpływ wywarła pandemia na 
zakładane wskaźniki rezultatu 
badanych projektów 
transportowych 
współfinansowanych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w latach 2014-2020? 

Wywiady 
indywidualne 

Desk research 

Analiza kosztów 
i harmonogramów 

Wnioski na temat zmian 
wartości wskaźników 
projektów transportowych  

Wnioski na temat realizacji 
projektów transportowych 
w okresie pandemii 
COVID-19 

3 

Jak zmieniły się nawyki 
mieszkańców polskich miast 
związane z komunikacją 
wynikające z pandemii? Czy 
mieszkańcy polskich miast po 
zakończeniu pandemii wrócą do 
transportu publicznego? Czy i jakie 
działania należy podjąć w tym 
kierunku? Jakie należy zaplanować 
niezbędne zasoby finansowe na te 
działania? 

Desk research 

Panel internetowy 
CAWI 

Wywiady 
indywidualne 

Analiza danych 
statystycznych 
dotyczących 
płynności ruchu (big 
data) 

Panel ekspertów 

Ankieta dla 
beneficjentów 

Wnioski na temat: zmian 
nawyków transportowych 
mieszkańców miast 

Wnioski na temat zmian 
w płynności ruchu 
w okresie pandemii 

4 

Czy okrojona oferta przewozowa 
zniechęci pasażerów do 
korzystania z komunikacji 
miejskiej? Czy i kiedy planowany 
jest powrót do pierwotnej oferty 
przewozowej? 

Panel internetowy 
CAWI 

Wywiady 
indywidualne 

Ankieta dla 
beneficjentów 

Wnioski na temat zmian 
nawyków transportowych 
mieszkańców miast i ich 
trwałości 

5 

Czy i jakie zmiany oferty 
przewozowej transportu 
zbiorowego w miastach mogą 
wpłynąć na zachowania 
transportowe mieszkańców? Czy 
zmiany te będą miały charakter 
trwały czy krótkoterminowy 
wynikający z ograniczeń 
pandemicznych? Co może wpłynąć 
na pozytywną zmianę zachowań 
podróżnych? 

Panel internetowy 
CAWI 

Wywiady 
indywidualne  

Panel ekspertów 

Wnioski na temat zmian 
nawyków transportowych 
mieszkańców miast i ich 
trwałości 



 

 

6 

Czy zaplanowano systemowo 
działania dotyczące 
bezpieczeństwa pasażerskiego 
transportu zbiorowego pod kątem 
zagrożeń epidemiologicznych? 

Panel internetowy 

CAWI 

Wywiady 
indywidualne 

Desk research 

Panel ekspertów 

Ankieta dla 
beneficjentów 

Wnioski na temat 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
pasażerskiego transportu 
zbiorowego 

7 

Czy i w jakim stopniu zmiana 
środka transportu z publicznego na 
indywidualny wpłynie na 
pogorszenie warunków 
środowiskowych? 

Analiza danych 
statystycznych 
dotyczących 
płynności ruchu (big 
data) 

Analiza danych 
statystycznych 
(GDDKIA, GIOŚ) 

Modelowanie 
ekonometryczne 

Wnioski na temat zmian 
warunków 
środowiskowych 
w odniesieniu do 
transportu zbiorowego 

8 

Jak samorządy mogą zachęcić do 
korzystania z komunikacji 
zbiorowej? Jakie należy 
zaplanować niezbędne działania 
i zasoby finansowe na te działania? 

Desk research 

Panel internetowy 
CAWI 

Wywiady 
indywidualne 

Panel ekspertów 

Wnioski na temat zachęt 
i promocji użytkowania 
komunikacji publicznej 
w miastach  

9 

Jak planować inwestycje 
transportowe uwzględniając 
i zakładając konieczność 
przygotowania się do zjawisk 
nagłych typu pandemia (plany 
transportowe miast)? 

Modelowanie 
ekonometryczne 

Wywiady 
indywidualne 

Panel ekspertów 

Wnioski na temat 
planowania inwestycji 
transportowych 
w przyszłości 

Desk research 
Wnioski na temat zmian 
czasu podróży w okresie 
pandemii COVID-19 

10 

Czy i w jaki sposób sytuacja 
pandemiczna wpłynęła na czas 
podróży komunikacją publiczną 
i transportem indywidualnym? 

Analiza danych 
statystycznych 
dotyczących 
płynności ruchu (big 
data) 

Wywiady 
indywidualny 

Panel internetowy 
CAWI 

Wnioski na temat zmian 
czasu podróży w okresie 
pandemii COVID-19 



 

 

11 
Jak zmienił się poziom 
bezpieczeństwa w ruchu 
komunikacji publicznej? 

Wywiady 
indywidualne 

Analiza danych 
statystycznych 

Panel internetowy 
CAWI 

Wnioski na temat zmian 
poziomu bezpieczeństwa 
w ruchu komunikacji 
publicznej 

12 
Czy pandemia COVID-19 miała 
wpływ na ceny realizowanych 
inwestycji w ramach POIiŚ? 

Wywiady 
indywidualne 

Analiza kosztów 
i harmonogramów 

Panel ekspertów 

Wnioski na temat wpływu 
COVID-19 na realizowane 
inwestycje w ramach POIiŚ 

 

Specyfikację poszczególnych metod badawczych wraz z uzasadnieniem 
przedstawia Tabela 2. 

Metody realizowane przez zespół Wykonawcy 

Panel internetowy 
CAWI 

Zadeklarowana próba minimalna n=2500 
dla 12 miast POIiŚ została rozszerzona do 

n= 4000 mieszkańców 14 miast POIiŚ 
(Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów 

Wielkopolski, Katowice, Kraków, Łódź, 
Opole. Poznań, Szczecin, Toruń, 

Warszawa, Wrocław, Zielona Góra), na 
poziomie ufności 90%, przy błędzie max. 

6%. 

Badanie posłużyło do zebrania 
danych jakościowych od 

mieszkańców miast POIiŚ 
w kontekście ich zachowań 
transportowych, oczekiwań 

i potrzeb. 

Wywiady 
indywidualne  

Wywiady przeprowadzone zostały 
z beneficjentami inwestycji w ramach 

badanych projektów. Przeprowadzonych 
zostało 12 wywiadów w miastach 

wojewódzkich POIiŚ oraz 5 wywiadów 
z beneficjentami działania 5.2.  

Wywiady miały charakter 
interpretacyjny. Ich wyniki 

posłużyły m.in. do określenia 
potrzeb miast, planów 

dotyczących reagowania na 
przyszłe ewentualne sytuacje 

pandemiczne. 



 

 

Desk research – 
analiza danych 
statystycznych 

Analiza dokumentów projektowych (studia 
wykonalności), źródeł statystycznych (np. 

wielkości potoków ruchu na drogach, 
wielkości zanieczyszczeń, danych 
pozyskanych od beneficjentów). 

Analiza dokumentów 
projektowych posłużyła do 

analizy kosztów 
i harmonogramów realizacji 

projektów, zaś danych 
statystycznych – do 

kwantyfikacji efektów 
interwencji oraz analizy 

kosztów i harmonogramów. 

Modelowanie 
ekonometryczne 

Stworzony został model służący do 
określenia:  

a) ścieżek zmian pasażerów 
w transporcie indywidualnym i zbiorowym 

w różnych scenariuszach rozwoju 
pandemii 

b) wpływu zmiany wyboru środka 
transportu na warunki środowiskowe. 

Do przygotowania modelu 
wykorzystano wyniki ankiet od 

miast oraz beneficjentów 
i danych związanych z ruchem 

w miastach oraz warunkach 
środowiskowych.  

Analiza kosztów 
i harmonogramów 
realizacji 
inwestycji  

Weryfikacja kosztów i harmonogramów 
inwestycji zapisanych w studiach 

wykonalności z rzeczywistymi wynikami 
postępowań przetargowych dla projektów 

POIiŚ. 

Ocena oddziaływania pandemii 
na realizację projektów. 

Analiza danych 
dotyczących 
płynności ruchu 
(big data) 

Analiza obejmowała porównanie danych 
z badania VI osi POIiŚ w 2019 roku 

i pozyskanych w czasie realizacji badania. 

Wykorzystano algorytmy zapytań 
analitycznych z badania VI osi POIiŚ 

w 2019 roku i utrwalenie danych, 
dotyczących płynności ruchu 

pochodzących ze źródeł big data, zarówno 
dla ruchu indywidualnego (API Google 

Maps – zakup danych), jak i dla transportu 
publicznego: minimum w 90 relacjach, 30 

razy na dobę, przez 30 dni. 

Analizie zostały poddane rozkłady jazdy 
(dane dynamiczne lub statyczne – 
w zależności od dostępności) dla 

wybranych relacji w 10 miastach POIiŚ. 

Analiza danych związana 
z płynnością ruchu na 

wybranych odcinkach, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

czasów przejazdu. 

Rozkłady zostały porównane 
z wynikami badania 

prowadzonego przed pandemią 
(VI osi POIiŚ). 

Metody realizowane przez zespół Zamawiającego 

Desk research – 
przegląd 
dokumentów  

Analiza danych statystycznych dot. 
stopnia osiągnięcia wskaźników produktu i 

rezultatu.  

Analiza danych statystycznych – 
posłużyła do stwierdzenia 
postępu w realizacji celów 

zakładanych w ramach działań 
5.2 i 6.1 POIiŚ. 



 

 

Panel ekspertów 

Około 2 godzin, co najmniej 5 ekspertów. 

Grono ekspertów uwzględniało 
projektantów interwencji (MFiPR, CUPT) 
oraz ekspertów branżowych, o możliwie 

różnorodnym spojrzeniu na transport 
publiczny. 

Długość panelu umożliwiła 
wysoki poziom koncentracji 
uczestników, a ich liczba – 

wyczerpujące wypowiedzi, przy 
jednoczesnej reprezentacji 
różnych punktów widzenia. 

Metoda pozwoliła na krytyczną 
analizę wniosków, 

z uwzględnieniem zasad 
podejścia eksperckiego 

i kontekstowości. 

Wywiady 
indywidualne  

Wywiady przeprowadzone zostały 
z przedstawicielami IZ POIiŚ i IP POIiŚ. 

Wywiady miały charakter 
interpretacyjny. Posłużyły do 

określenia sposobu reagowania 
na przyszłe ewentualne sytuacje 

pandemiczne. 

Ankieta dla 
beneficjentów 

Odpowiednie ankiety (do miast oraz dla 
beneficjentów działania 5.2 POIiŚ) wysłane 

do wszystkich beneficjentów badanych 
projektów (ukończonych, jak i w trakcie 

realizacji). 

W przypadku miast zakres badania 
umożliwił uzupełnienie bazy danych o rok 

2019 i 2020. 

Badanie ankietowe mające na 
celu uzupełnienie danych 
z poprzedniej ankiety. 



 

 

 

 

Listę kluczowych dokumentów, które zostały poddane analizie przez Wykonawcę, 
wraz z celem przeglądu zawiera Tabela 3. 

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 

Analiza dokumentów pod kątem 
istnienia zapisów dotyczących 
występowania sytuacji 
ograniczających podróżowanie 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 wraz z załącznikami 

Analiza dokumentów pod kątem 
istnienia zapisów dotyczących 
występowania sytuacji 
ograniczających podróżowanie 

Badania ewaluacyjne dot. transportu 
przeprowadzone w okresie 2014-2020 

Analiza dokumentów pod kątem 
określenia wpływu pandemii COVID-19 
na transport 

Baza danych projektów transportowych - 
informacje o projektach (dokumentacja 
projektowa) 

Analiza stanu realizacji wskaźników 
przypisanych do działań 5.2 i 6.1 POIiŚ 

Plany transportowe 13 miast wojewódzkich 
POIiŚ 

Zbadanie czy przewidziane zostały 
ogólnokrajowe czasowe ograniczenia 
w przemieszczaniu się 

Plany transportowe europejskich metropolii 
takich jak Amsterdam, Berlin, Brno, Budapeszt, 
Madryt, Malmo i Wiedeń 

Zbadanie czy przewidziane zostały 
ogólnokrajowe czasowe ograniczenia 
w przemieszczaniu się i jak zachęca się 
do korzystania z komunikacji 
zbiorowej 

Przegląd stron internetowych organizatorów 
transportu w wybranych miastach polskich (13 
miast POIiIŚ) i wybranych miastach 
europejskich: Amsterdam, Berlin, Brno, 
Budapeszt, Madryt, Malmo i Wiedeń 

 

Zbadanie działań planowanych do 
prowadzenia przez miasta pod kątem 
zagrożeń epidemiologicznych 
względem transportu zbiorowego 

Zmiany podjęte przez inne europejskie 
samorządy, aby zachęcić mieszkańców 
do powrotu do korzystania 
z komunikacji zbiorowej 

Przegląd wieloletnich planów inwestycyjnych 
w wybranych miastach: Amsterdam, Berlin, 
Brno, Budapeszt, Madryt, Malmo i Wiedeń 

Zmiany w zakresie planowania 
przyszłych inwestycji transportowych 
w innych miastach europejskich 



 

 

Badania dotyczące wpływu COVID-19 na 
transport publiczny i przyszłych uwarunkowań 
związanych z przemieszczaniem się po mieście, 
w tym m.in.: 

• S. Capolongo and other, COVID-19 and Cities: 
from Urban Health strategies to the 
pandemic challenge. A Decalogue of Public 
Health opportunities, Acta Biomed. 2020; 
91(2): 13–22. 

• The Future of Mobility post-COVID, UITP & 
Arthur D. Little, 2020 

• Mobility Post-pandemic: a strategy for 
healthier Cities. Knowledge brief. UITP 
2020 

• Full report: urban mobility strategies during 
COVID-19, EIT Urban Mobility, 2021 

• A. Koehl, Urban transport and COVID-19: 
challenges and prospects in low- and 
middle-income countries; Cities and 
Health, 2020 

• A. Tirachini, COVID-19 and Public 
Transportation: Current Assessment, 
Prospects, and Research Needs, Journal of 
Public Transportation, Vol. 22 No. 1 [2020] 
pp. 1-21 

• COVID-19 made cities more bike-friendly – 
here’s how to keep them that way, WEF. 
2020 

• Barometr Warszawski 2019, 2020 
• Badanie „Zawsze po drodze - w przyszłość 

z transportem publicznym”, Obszar 
Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot 

• Synteza wyników badań ewaluacyjnych 
dotyczących skutków epidemii COVID-19 
oraz mitygacji skutków tego zjawiska4 

• Polski Instytut Ekonomiczny „Polskie miasta 
w czasach pandemii”  

• CUPT, Analiza wpływu epidemii COVID-19 na 
realizację projektów infrastrukturalnych 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 
i Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF); 2021 

Poznanie nawyków transportowych 
mieszkańców podczas pandemii 

Zbadanie działań planowanych do 
prowadzenia przez miasta pod kątem 
zagrożeń epidemiologicznych 
względem transportu zbiorowego 

Określenie wpływu COVID-19 na 
transport publiczny 

 

 



 

 

 

Listę kategorii danych statystycznych do analizy wraz ze źródłem zawiera Tabela 4. 

BDL GUS 

Wskaźniki kontekstowe dot. Interwencji: 

• Struktura demograficzna ludności 
• Struktura osób pracujących 
• Gęstość zaludnienia 
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
• Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca 
• Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 
• Podmioty gospodarcze ogółem na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
• Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
• Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg 

lokalizacji 
• Liczba zarejestrowanych pojazdów/1000 

mieszkańców 

Baza danych z badania 
ewaluacyjnego dot. VI OP 
POIIŚ 

Wskaźniki kontekstowe dot. interwencji 

API Google Maps 
Dane o realnych czasach przejazdu transportem 
indywidualnym 

Bazy organizatorów 
transportu publicznego (ITS, 
autokomputery) 

Dane o realnych czasach przejazdu transportem 
publicznym 

SEWIK 
Dane o liczbie wypadków w miastach, liczbie wypadków 
z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej i liczbie ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych 

GIOŚ 

Dane o wielkości zanieczyszczeń 

• Liczba dni z przekroczoną średniodobową normą 
stężenia PM10 

• Średnie miesięczne stężenie PM10 
• Średnie miesięczne stężenie NO2 

GDDKIA Dane dotyczące ruchu w punktach pomiarowych na 
drogach krajowych w miastach POIiŚ 

GITD Dane dotyczące liczby fotoradarów w miastach 

 

 



 

 

 

Panel internetowy CAWI został przeprowadzony na próbie 4000 osób, na poziomie 
ufności 90%, przy błędzie max. 6%, wśród mieszkańców czternastu miast 
(zadeklarowane w ofercie minimum 12 miast rozszerzono o Katowice i Warszawę, 
które nie były objęte CAWI w badaniu VI osi POIiŚ). Lista miast, które zostały objęte 
badaniem kształtuje się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety stanowiły 61% osób ankietowanych, a 39% mężczyźni, co odpowiada 
przewadze demograficznej płci w Polsce. 

Wśród badanych 73% było aktywnych zawodowo, 14% studiowało bądź uczyło się, 
5% pozostawało bez pracy, a 12% było emerytami bądź rencistami. Strukturę 
wiekową badanych w ramach poszczególnych aktywności przedstawia Wykres 1. 

 

1. Bydgoszcz 
2. Gdańsk 
3. Gdynia 
4. Gorzów Wielkopolski 
5. Katowice 
6. Kraków 
7. Łódź 
8. Opole 
9. Poznań 
10. Szczecin 
11. Toruń 
12. Warszawa 
13. Wrocław 
14. Zielona Góra 



 

 

W badaniu pytano respondentów m.in. o ich aktywność transportową, wybory 
środków transportu, poczucie bezpieczeństwa w komunikacji zbiorowej czy o ocenę 
różnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego. 

Część pytań została powtórzona, w formie niezmiennej w stosunku do badania 
przeprowadzanego w 2019 roku , co umożliwiło ważenie i porównywanie wyników.  

 

W ramach badania odbyły się wywiady indywidualne: 

• 12 wywiadów z przedstawicielami operatorów/organizatorów transportu 
zbiorowego w miastach/obszarach funkcjonalnych, 

• 5 wywiadów z przedstawicielami beneficjentów działania 5.2 POIiŚ, 
• 4 wywiady z przedstawicielami IZ i IP. 

Wywiady odbyły się zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego na etapie 
Raportu Metodycznego scenariuszami (por. Załącznik 1) pomiędzy 11 października 
a 8 listopada 2021 r. 

Szczegółowe notatki dotyczące ich treści zawiera Załącznik 2. 

Wywiady przeprowadzono w formie zdalnej z przedstawicielami 
organizatorami/operatorami transportu zbiorowego w następujących 
miastach/obszarach: 

• Gorzów Wielkopolski (przedstawiciel Miejskiego Zakładu Komunikacji, 
przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 
Urzędu Miasta), 

• Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska (przedstawiciele Wydziałów: 
Planowania Rozwoju Transportu, Zarządzania Ruchem, Organizacji 
Przewozów), 

• Kraków (przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego), 
• Łódź (przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu), 
• Opole (przedstawiciel Wydziału Transportu Urzędu Miasta), 
• Poznań (przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego), 
• Szczecin (przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego),  
• Toruń (przedstawiciel Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego 

w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, przedstawiciel Referatu 
Kształtowania Zieleni Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta, 
przedstawiciel Miejskiego Zakładu Komunikacji), 

• Warszawa (przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego), 

 



 

 

• Zielona Góra (przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji). 

Z uwagi na okres realizacji badania i formę wykonywanej przez pracowników pracy 
przedstawiciele organizatorów i operatorów transportu w Gdańsku oraz Wrocławiu 
zdecydowali się na przekazanie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej. 

Wywiady z przedstawicielami beneficjentów działania 5.2 POIiŚ przeprowadzono z: 

• Pomorską Koleją Metropolitalną, 
• Warszawską Koleją Dojazdową, 
• Kolejami Dolnośląskimi, 
• Kolejami Mazowieckimi, 
• InnoBaltica Spółka z o. o. 

Wywiady przeprowadzono również z następującymi przedstawicielami Instytucji 
Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej POIiŚ: 

• Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów 
Infrastrukturalnych 

• Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Departament Projektów 
Miejskich 

• Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Departament Projektów 
Kolejowych 

• Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Departament Analiz 
Transportowych i Programowania. 

Należy zaznaczyć, że część wywiadów została zorganizowana w formie diad, triad 
bądź spotkań z większą liczbą osób, w przypadkach, gdy osoby wytypowane do 
badania nie miały pełnej wiedzy na temat wszystkich badanych zagadnień 
i wskazywały na konieczność zaproszenia do badania dodatkowych osób. 

 

W ramach tej części badania nastąpiła weryfikacja kosztów i harmonogramów 
inwestycji zapisanych w studiach wykonalności z rzeczywistymi wynikami 
postępowań przetargowych dla projektów POIiŚ dostępnych w biuletynach 
informacji publicznej. Terminy realizacji inwestycji zweryfikowane zostały też 
z informacjami przekazywanymi przez beneficjentów oraz z doniesieniami 
medialnymi na portalach branżowych. 

Zamawiający przekazał Wykonawcy bazę projektów zrealizowanych bądź będących 
w trakcie realizacji zawierającą 101 unikalnych rekordów – projektów. 

Pierwszym etapem prac była identyfikacja projektów, które zakończyły się przed 
rozpoczęciem pandemii COVID-19 (marzec 2020) i ich wykluczenie z dalszej analizy. 



 

 

W tym celu przeanalizowano informacje na temat okresu realizacji projektu i ew. 
jego zakończenia. 

W drugim kroku z bazy projektów poddawanych dalszym analizom wyeliminowano 
projekty niezawierające komponentu infrastrukturalnego – robót budowlanych 
bądź dostawy taboru. 

W wyniku wstępnych prac analitycznych powstała baza 84 projektów. 

W toku prac stwierdzono, iż w części projektów elementy zakładane do realizacji 
w Studium Wykonalności są fragmentem zamówień łączonych z innymi projektami, 
co uniemożliwia ich rzetelną analizę. Przykładowo projekt POIiŚ „Modernizacja 
wybranych dworców na linii kolejowej 213” obejmuje przebudowę 11 dworców. 
Realizacja inwestycji w odniesieniu do 2 z nich – Chałupy i Żelistrzewo wchodzi 
w skład zamówienia ogłoszonego przez PKP S.A. „Zaprojektowanie i wybudowanie 
typowych dworców kolejowych w wersji IDS- A i IDS- B dla 20 lokalizacji”. Pozostałe 
18 dworców ze wskazanego zamówienia nie wchodzi w skład badanego projektu. 
Zamówienie to nie zostało podzielone na części, stąd niezasadne było szacowanie 
kosztu przebudowy pojedynczego dworca. W takich przypadkach projekt 
wykluczano z dalszych analiz. Z listy analizowanych projektów wyłączono również 
projekty, w których nie udało się zidentyfikować kosztów i terminów realizacji 
kluczowych elementów. 

W efekcie wyżej wymienionych działań powstała baza zawierająca 69 projektów. 
Szczegółową listę projektów poddanych ostatecznej analizie zawiera Tabela 5.  

 

1 POIS.05.02.00 
Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap 
I – Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie 
Wielkopolskim 

2 POIS.05.02.00 
Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 
na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze 

3 POIS.05.02.00 
Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie 
kolejowym - etap I 

4 POIS.05.02.00 
Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – 
Chorzew Siemkowice 

5 POIS.05.02.00 Prace na liniach kolejowych nr 153,199, 681, 682, oraz 872 na 
odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle 

6 POIS.05.02.00 Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna 
Gwizdanów 

7 POIS.05.02.00 
Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych 

8 POIS.05.02.00 
Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych 



 

 

9 POIS.05.02.00 
Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych I 

10 POIS.05.02.00 Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych 
Zespołów Trakcyjnych II 

11 POIS.05.02.00 
Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei 
małopolskich (POIiŚ 2014-2020) 

12 POIS.05.02.00 
Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do 
obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz 
unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru. 

13 POIS.05.02.00 
Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

14 POIS.05.02.00 
Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska - zakup taboru 
kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we 
Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. 

15 POIS.05.02.00 
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA: Zakup 
taboru wraz z budową zaplecza technicznego. 

16 POIS.05.02.00 
Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei 
metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego - etap I. 

17 POIS.05.02.00 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie 

18 POIS.05.02.00 
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 
z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych 
nr 406, 273, 351 

19 POIS.05.02.00 
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa 
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury 
przystankowej 

20 POIS.05.02.00 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei 
Kokoszkowskiej" Faza III - elektryfikacja linii kolejowych nr 
248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga 

21 POIS.05.02.00 
Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa–
Zawiercie 

22 POIS.05.02.00 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu technicznego 

23 POIS.05.02.00 
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa 

24 POIS.05.02.00 

Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 
274 na odcinku Wrocław - Boguszów Gorce Zachód wraz 
z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy 
linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce 
położonym przy linii 275 



 

 

25 POIS.05.02.00 
Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej 
nr 26 Radom - Dęblin i nr 8 Radom – Kielce 

26 POIS.05.02.00 

Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji 
dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu 
monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na 
dworcach, stacjach i przystankach kolejowych 

27 POIS.05.02.00 
Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez 
budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy 
Leśnej do Grodziska Mazowieckiego 

28 POIS.05.02.00 

Zwiększenie dostępności regionalnego transportu 
kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego 
integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej 
platformy zintegrowanych usług mobilności 

29 POIS.05.02.00 
Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 
657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – 
Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka 

30 POIS.05.02.00 
Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku 
Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane 

31 POIS.06.01.00 
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i zakupem taboru – etap II 

32 POIS.06.01.00 
Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu 
usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji 
zbiorowej w Krakowie – część I i II 

33 POIS.06.01.00 

Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności 
mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja 
infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – 
etap I 

34 POIS.06.01.00 

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na 
odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego 
wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową 
infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru 
w Bydgoszczy. 

35 POIS.06.01.00 

Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu 
publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości 
transportu poprzez zakup nowych ekologicznych 
autobusów niskopodłogowych 

36 POIS.06.01.00 

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską 
z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, 
przebudową infrastruktury transportu szynowego 
w Bydgoszczy; 

37 POIS.06.01.00 
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza 
Górka - Górka Narodowa) wraz z budową 
dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej 

38 POIS.06.01.00 Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej 

39 POIS.06.01.00 Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II 



 

 

40 POIS.06.01.00 Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie 

41 POIS.06.01.00 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A 

42 POIS.06.01.00 Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu 
publicznego w Zielonej Górze 

43 POIS.06.01.00 
Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych 
autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

44 POIS.06.01.00 
Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz 
z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów 

45 POIS.06.01.00 
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni 
poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie 
węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 

46 POIS.06.01.00 
Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej 
łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia 

47 POIS.06.01.00 
Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej 
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy 
Ratajczaka 

48 POIS.06.01.00 

Program Centrum – etap I – przebudowa tras 
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu 
samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, 
Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa 

49 POIS.06.01.00 
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 

50 POIS.06.01.00 
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 
1956 roku 

51 POIS.06.01.00 
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem 
ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego 
w podregionie tyskim 

52 POIS.06.01.00 Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu 
– BiT City II 

53 POIS.06.01.00 

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego 
oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji 
kolejowej Opole Wschód 

54 POIS.06.01.00 System zrównoważonego transportu miejskiego 
w Gorzowie Wlkp. 

55 POIS.06.01.00 

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego 
transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz 
z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w 
Łodzi 

56 POIS.06.01.00 Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III 



 

 

57 POIS.06.01.00 
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz 
z infrastrukturą 

58 POIS.06.01.00 
Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów 
elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania 

59 POIS.06.01.00 Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą do ładowania 

60 POIS.06.01.00 
Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu 
poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz 
z infrastrukturą 

61 POIS.06.01.00 
Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni 
poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową 
infrastruktury oraz budową punktów doładowań 

62 POIS.06.01.00 Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze * 

63 POIS.06.01.00 
Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do 
obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie 

64 POIS.06.01.00 

Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem 
zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego 
w Kędzierzynie-Koźlu 

65 POIS.06.01.00 Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku 

66 POIS.06.01.00 Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu 

67 POIS.06.01.00 Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą ładowania 

68 POIS.06.01.00 Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną 
infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 

69 POIS.06.01.00 Elektromobilne Opole 



 

 

Należy zaznaczyć, że w toku prac zidentyfikowano szereg problemów wpływających 
na możliwości interpretacyjne i zakres analizy:  

• W BIP-ach wielu beneficjentów wystąpił brak dostępności przetargów z lat 
2014 - 2019. Część podmiotów zmieniła w tym okresie stronę internetową, 
w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a co za tym idzie usunęła z ogólnodostępnych źródeł informację na temat 
przetargów, co utrudniało, a często uniemożliwiało znalezienie danego 
zamówienia. W przypadku pojedynczych działań informacje 
o rozstrzygnięciu zamówienia znaleźć można było na stronie internetowej 
zwycięskiego oferenta bądź w portalach branżowych. 

• Zamówienia, które zostały zidentyfikowane w bazie TED (Tenders Electronic 
Daily)6 nie zawierały pełnej dokumentacji przetargowej (OPZ, SIWZ), co 
powodowało brak możliwości określenia zakładanego terminu zakończenia 
prac. 

• Zróżnicowana była forma i zakres Studiów Wykonalności poszczególnych 
projektów. Część z nich nie zawierała informacji na temat planowanych do 
ogłoszenia zamówień publicznych, występowały również braki 
szczegółowych harmonogramów realizacji projektów. 

• Nazwy zadań w Studiach Wykonalności różniły się od nazw ogłoszonych 
zamówień publicznych, co powodowało trudności w identyfikacji 
i wyszukaniu poszczególnych przetargów. 

• Stwierdzono, iż w przypadku części zamówień podczas realizacji projektów 
nastąpiła modyfikacja zakresów zamówienia np. w zakresie kwoty 
zamówienia. Wynikała ona np. z identyfikacji w terenie kolizji nie 
występujących w projektach budowlanych. W części przypadków, analiza nie 
pozwoliła na określenie nowej wartości zamówienia, w tabeli pozostawiono 
wtedy kwotę pierwotną. 

• W Studiach Wykonalności często nie wyszczególniano założeń dotyczących 
kwot przeznaczonych na dokumentację w ramach poszczególnych zadań czy 
etapów, wskazywano kwotę ogólną. Analiza pokazała, że część przetargów 
w ramach projektów ogłaszana była w formule „projektuj i buduj” bez 
wskazania konkretnego podziału kwot wynagrodzenia na etap projektu i etap 
budowy. Jednocześnie w ramach jednego projektu zapisano kilka bądź 
kilkanaście elementów inwestycyjnych. W przypadku założenia w analizie 
kwoty zgodnej ze wskazaną w Studium Wykonalności na opracowanie 
dokumentacji ogółem, w przypadku poszczególnych projektów w formule 
„projektuj i buduj’ powoduje dublowanie się kosztów.  

 



 

 

Podsumowując, analiza kosztów projektów, w odniesieniu do wpływu pandemii 
COVID-19 na ich założenia, została przeprowadzona ostatecznie dla 30 projektów 
(dane zbierano dla wszystkich - 69). Analizę przeprowadzono we wszystkich 
projektach przyjętych do wstępnej analizy, w których zidentyfikowano, że w okresie 
pandemii COVID-19 (od marca 2020 r.) nastąpiło ogłoszenie bądź rozstrzygnięcie 
przetargów stanowiących część składową projektu. 

Analiza harmonogramów była możliwa jedynie w odniesieniu do momentu 
początkowego projektu tj. do ogłoszenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej 
i odniesienia go do okresu założonego w Studium Wykonalności. Dalsze etapy prac 
nad projektem (realizacja, odbiory, zakończenie) nie są możliwe do weryfikacji na 
podstawie przeprowadzonej analizy. W części przypadków beneficjenci, za 
pośrednictwem swoich stron internetowych informują o postępie prac, bądź 
o dostarczeniu elementu taborowego, jednak zwykle nie jest to informacja stała. 
W tym przypadku informacji o wpływie COVID-19 na harmonogramy projektów 
w większym stopniu dostarczyła jakościowa analiza wywiadów pogłębionych.  

 

Modelowanie przeprowadzono dla 3 kategorii miast, by zobrazować sytuację 
w miastach:  

• małych, około 100 tys. mieszkańców (w tej grupie znajduje się np. Gorzów 
Wielkopolski, Opole czy Zielona Góra), 

• średnich, około 500 tys. mieszkańców (w tej grupie znajduje się Poznań czy 
Gdańsk), 

• dużych, ponad 1,5 mln mieszkańców (Warszawa). 

Przyjęte kategorie miast pozwalają na estymację wartości dla pozostałych wielkości 
miast POIiŚ poprzez wyznaczanie wartości pośrednich.  

W ramach prac nad modelami wykorzystane zostały wyniki: 

• ankiet od beneficjentów dotyczące liczby sprzedanych biletów 
w poszczególnych okresach i liczby pasażerów transportu publicznego. 
Trudnością było pozyskanie danych w ujęciu miesięcznym, ze względu na 
różny stopień raportowania statystyk przez miasta oraz dostęp do 
automatycznych metod pomiaru liczby pasażerów7, 

• panelu CAWI w zakresie częstotliwości korzystania z poszczególnych gałęzi 
transportu w okresie pandemii i po okresie pandemii, 

• liczby zachorowań na COVID-19, raportowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia, 

 



 

 

• ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu, należących do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Prognozując dalsze oddziaływanie pandemii na transport w miastach stworzone 
zostały modele służące do określenia: 

a) Ścieżek zmian ilości pasażerów w transporcie indywidualnym 
(samochodowym oraz rowerowym) i zbiorowym w różnych scenariuszach rozwoju 
pandemii, wyrażonej w postaci zmian w liczbie podróży i podziału modalnego. 
Kalkulator pozwala oszacować zmiany przy określonym stopniu ograniczeń 
w przemieszczaniu się. Modelowanie przeprowadzone zostało dla 3 poziomów 
ograniczeń lub okresu post-pandemicznego względem sytuacji wyjściowej (brak 
pandemii). Podstawą obliczeń był szacunek zmniejszenia ruchliwości mieszkańców 
miast oraz zmiany podziału modalnego ich podróży. 

b) Wpływu zmiany wyboru środka transportu na warunki środowiskowe. 
Podstawą obliczeń były dane dotyczące stężenia pyłu PM10 oraz dwutlenku azotu 
(NO2) pozyskane z GIOŚ oraz średnie miesięczne temperatury powietrza IMGW 
w poszczególnych miastach. Niestety niezadowalająca była liczba dostępnych stacji 
z pomiarami stężeń zanieczyszczeń w miastach – w poszczególnych miastach 
wyniki całoroczne dostępne były dla pojedynczych stacji, wyjątkiem była Warszawa, 
gdzie dane dostępne były dla 4 stacji. Model pozwolił sprawdzić wpływ zmian 
w natężeniu ruchu drogowego oraz temperatury powietrza na emisję 
zanieczyszczeń. 

 

W dniu 4.10.2021 do przedstawicieli 50 miast oraz 9 beneficjentów działania 5.2 
POIiŚ przesłano ankietę dotyczącą podstawowych zagadnień odnoszących się do 
transportu. 

W terminie do 8.11.2021 r. kiedy to zakończono zbieranie danych otrzymano dane od 
32 miast i 8 beneficjentów działania 5.2 (por. Tabela 6). Dodatkowo dane przekazała 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.  

Należy zaznaczyć, że część miast nie była w stanie w wyznaczonym terminie 
przekazać kompletu danych, o które wnioskowano. W przypadku województw 
(beneficjentów działania 5.2) nie byli oni w stanie przekazać pełnych danych od 
operatorów przewozów w transporcie kolejowych z uwagi na tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Z tego względu, każdorazowo, przy odnoszeniu się do wyników 
badania ankietowego wśród miast/beneficjentów wskazano, ile z nich 
odpowiedziało na dane pytanie bądź przekazało dane. 



 

 

Dzięki badaniu ankietowemu możliwe było częściowe uzupełnienie bazy danych 
o transporcie przygotowywanej w ramach badania ewaluacyjnego dot. Oceny 
poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020 (2019) dla danych z 2019 i 2020 roku. Wybrani beneficjenci zostali 
poproszeni również o przekazanie danych dla pierwszej połowy 2021 roku. Dane te 
umożliwiły pokazanie zmian w transporcie publicznym w różnych etapach pandemii 
COVID-19. 

Białystok, Sopot, Wejherowo, Katowice, Jaworzno, Kielce, Lublin, Łódź, 
Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Stargard, Warszawa, Pruszków, 

Zielona Góra, Kołobrzeg, Koszalin, Bielsko – Biała, Częstochowa, 
Jelenia Góra, Wałbrzych, Grudziądz, Kędzierzyn – Koźle, Płock, Radom, 

Tarnów  

2019, 2020 

Gorzów Wielkopolski, Kraków, Poznań, Świdnica, Elbląg 
2019, 2020, 
I połowa 2021 

Warszawska Kolei Dojazdowa, Kolej Dolnośląska, Koleje Mazowieckie, 
Szybka Kolej Miejska w Warszawie, PKP SKM w Trójmieście, 

Województwo Małopolskie, Województwo Podkarpackie, 
Województwo Wielkopolskie 

2019, 2020 

 

W skład analizy Big Data wchodziło wykorzystanie algorytmów zapytań 
analitycznych i utrwalenie danych dotyczących płynności ruchu, zarówno dla ruchu 
indywidualnego (API Google Maps – zakup danych), jak i dla transportu publicznego 
(systemy teleinformatyczne zarządów transportu – ITS, autokomputery itp.). 
Wykorzystany został skrypt odpytywania stworzony w ramach badania „Ocena 
poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020”, stanowiący Załącznik 5. 

Analizie poddanych zostało 155 relacji w obu kierunkach ruchu (razem 310 relacji) – 
spójnych z relacjami badanymi w powyżej wspomnianym badaniu. Zestawienie 
badanych relacji zawiera Załącznik 6. Odpytywanie o czas przejazdu dla ruchu 
indywidualnego odbywało się w okresie między 1 a 30 października 2021 r. (30 dni), 
30 razy na dobę. Częstość odpytywania uzależniona była od pory dnia: w nocy 
rzadziej, tj. co 2 godziny, w godzinach szczytu częściej, co 20 minut. 

Rzeczywiste czasy przejazdu transportu zbiorowego zebrano za okres 11-
17.10.2021 r. (z wyjątkiem Szczecina, dla którego dane zebrano za okres 16-
22.10.2021., z uwagi na znaczącą zmianę rozkładu jazdy od 11.10.2021 r,) z podziałem 



 

 

na dni powszednie, sobotę i niedzielę. Bazę rzeczywistych czasów przejazdu 
pozyskano od 7 podmiotów – od miast: Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Opola, 
Poznania, Szczecina i Warszawy oraz od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku rzeczywistych czasów przejazdu 
transportu zbiorowego możliwe było porównywanie ich z czasami utrwalonymi 
w 2019 roku tylko w przypadku Warszawy i Szczecina. W 2019 roku nie udało się 
pozyskać danych od innych miast, bądź pozyskano je w formie, której nie można 
było przetworzyć dla celów badania. Należy więc zaznaczyć, że wnioskowanie na tej 
podstawie jest ograniczone i obarczone błędem wnioskowania.  

Możliwe było natomiast porównanie danych dotyczących rozkładowych czasów 
przejazdu pozyskanych za 2019 i 2021 rok dla 14 obszarów/miast: Bydgoszcz, 
Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Opole, 
Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 

Na podstawie pozyskanych danych oraz przy wykorzystaniu danych utrwalonych 
w 2019 roku przygotowana została analiza czasów przejazdu w zakresie wydłużenia 
bądź ich skrócenia. Dane pozwoliły uzyskać informację o zmianach w natężeniu 
ruchu w poszczególnych miastach. 

 

W dniu 18 listopada 2021 r. w g. 14.00 -15.50 przeprowadzony został panel ekspertów. 

Panel miał na celu lepszą interpretację wyników badania, a także pozwolił 
wewnętrznie przedyskutować wstępnie sformułowane wnioski i rekomendacje, co 
uczyniło je intersubiektywnymi. 

Na zaproszenie organizatora spotkania (CUPT) odpowiedziało 7 ekspertów 
reprezentujących zarówno sektor rządowy i samorządowy, jak i świat nauki. 
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele CUPT. 

Szczegółowa lista podmiotów, których przedstawiciele uczestniczyli w panelu 
ekspertów została przedstawiona w kolejnej tabeli (Tabela 7). 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej  Instytucja Zarządzająca POIiŚ 

Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 

Ministerstwo Infrastruktury (Departament 
Strategii Transportu) 

Przedstawiciel urzędu obsługującego 
ministra właściwego ds. transportu 

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej 
Górze 

Operator transportu publicznego 
autobusowego 



 

 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w 
Szczecinie Organizator transportu publicznego 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu 
Gdańskiego 

Ekspert z dziedziny transportu 

PTC Marcin Gromadzki Ekspert z dziedziny transportu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach badania gabinetowego analizie poddano plany transportowe oraz Plany 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) wybranych miast europejskich 
(Amsterdam, Berlin, Brno, Budapeszt, Madryt i Malmo) oraz polskich (Bydgoszcz, 
Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, 
Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra). 

W przypadku jednostek zagranicznych w analizowanych dokumentach nie 
stwierdzono bezpośredniego odwołania się do zdarzeń ogólnokrajowych, które 
mogłyby ograniczyć przemieszczanie się ludności. Należy jednak zaznaczyć że 
w przypadku wszystkich miast, analizowane dokumenty uchwalane były przed 
pandemią COVID-19. Jednakże pomimo tego, w niektórych dokumentach (np. 
Budapeszt czy Malmo) poruszano kwestie zdrowia publicznego i/lub sanitarne. 
Przykładowo, w przypadku Budapesztu w dokumencie zawarto zapisy dotyczące 
potrzeby poprawy warunków higienicznych pojazdów, utrzymania czystości 
dworców (autobusowych i kolejowych) oraz toalet publicznych (a także zwiększenia 
ich liczby), co może zachęcić mieszkańców i przyjezdnych do korzystania 
transportu zbiorowego. A w Malmo wskazywano na konieczność takiego 
promowania poruszania się rowerem bądź pieszo by poprawiać stan zdrowia 
publicznego i walczyć z otyłością.  

W Polsce w planach transportowych uchwalanych po 2020 roku (Poznań, Wrocław, 
Gdańsk – projekt do konsultacji) uwzględniono zastaną sytuację nadzwyczajną jaką 
jest pandemia COVID-19. W dokumencie przygotowanym dla Wrocławia 
sporządzono ocenę wpływu, jaki COVID-19 może mieć na powodzenie realizacji 
zapisów Strategii. Przedstawiono ją w formie porównawczej: szans i zagrożeń. 
W projekcie dokumentu przeznaczonego do konsultacji w Gdańsku w rozdziale 
dotyczącym prognozy popytu szczegółowo opisano ograniczenia w transporcie 
wynikające z pandemii COVID-19, a także 4 warianty kształtowania się liczby 
pasażerów komunikacji miejskiej, które zakładały różne perspektywy rozwoju 
pandemii. W Polityce Mobilności Transportowej Miasta Poznania uznano za istotne 
tworzenie planów mobilności (m.in. dla firm prywatnych, instytucji publicznych 

 



 

 

terenów gospodarczych, tymczasowych placów budowy czy obszarów często 
wykorzystywanych do organizacji dużych wydarzeń), które mogłyby okazać się 
przydatne w przypadku masowego wdrażania pracy zdalnej czy ruchomych godzin 
rozpoczęcia i zakończenia pracy (co mogłoby być powszechnym zachowaniem 
w czasie kryzysu związanego np. z pandemią). 

W przypadku starszych planów transportowych analizowanych polskich 
samorządów w znacznej części dokumentów nie uwzględniano sytuacji 
nadzwyczajnych, jednakże w dokumentach dla Zielonej Góry i Gorzowa 
Wielkopolskiego wymieniono wystąpienie katastrof jako jednego z najważniejszych 
ryzyk, związanych z realizacją usług przewozowych w transporcie publicznym. 

Podsumowując, plany transportowe oraz Plany Zrównoważonej Mobilności 
Miejskiej (SUMP) sporządzane przed pandemią w pojedynczych przypadkach 
odwołują się do zagrożeń mogących znacząco wpłynąć na funkcjonowanie 
transportu publicznego, jednakże nie wskazują bezpośrednio na fakt, że miałyby to 
być zdarzenia ogólnokrajowe, które ograniczą na szerszą skalę terytorialną 
i czasową przemieszczanie się ludności. Plany sporządzane po 2020 roku 
uwzględniają tego rodzaju zagrożenia. 

Wskazane pytanie badawcze kierowano również do przedstawicieli miast 
i beneficjentów działania 5.2 POiIŚ podczas wywiadów indywidualnych. W tym 
przypadku wszyscy uczestnicy badań wskazywali, że ich wcześniejsze 
doświadczenia nie są porównywalne do sytuacji związanej z pandemią COVID-19. 
Nie jest możliwe, zdaniem badanych, porównywanie sytuacji pandemii COVID-19 
z występowaniem zmniejszonego ruchu pasażerskiego w okresach: wakacji, ferii czy 
świąt. Wskazywano jednak jednostkowe wydarzenia, które wpływały na 
krótkookresowe zawieszenie bądź ograniczenia funkcjonowania transportu 
publicznego w założonym zakresie np. powódź w 1997 roku bądź wichury 
uszkadzające trakcję i uniemożlwiające przejazd pociągów. Skala czasowa 
i terytorialna była jednak, zdaniem badanych, zdecydowanie mniejsza niż sytuacja 
w okresie pandemii COVID-19. Również wcześniejsze epidemie wirusowe np. SARS, 
czy ptasia grypa, nie wpływały na funkcjonowanie transportu zbiorowego. 
Tworzenie dokumentacji projektowej w projektach, które otrzymały 
dofinansowanie w ramach POIiŚ (działania 6.1 i 5.2) nastąpiło w okresie 
przedpandemicznym, w którym nikt nie przewidywał, że istnieje możliwość 
czasowego znaczącego zmniejszenia się potoków pasażerskich. Określając ryzyka 
dla poszczególnych projektów, badani nie brali pod uwagę możliwości zaistnienia 
takiego zdarzenia. 

Również analiza dokumentów programowych (Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z załącznikami) 



 

 

pokazała, że pierwotnie (wersje obowiązujące od 19.12.2014 do 16.07.2020) nie 
uwzględniano możliwości zaistnienia sytuacji ograniczającej na szerszą skalę 
terytorialną i czasową przemieszczanie się ludności. Jednak w wersji POIiŚ 
obowiązującej od 17.07.2020 roku i późniejszych zawarto już zapisy dotyczące 
możliwości finansowania projektów związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych – 
zarówno zakupowych, jak i budowlanych. 

Podczas panelu ekspertów zwrócono uwagę, że pandemia pokazała brak 
przygotowanych strategii zarządzania kryzysowego dla obszaru transportu, 
zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. Obecnie pozyskane 
doświadczenia mogą więc umożliwić stworzenie scenariuszy sytuacji 
nadzwyczajnych, które czasowo zmieniają sposób funkcjonowania transportu, 
w tym publicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Czy zaplanowano systemowo działania dotyczące bezpieczeństwa 
pasażerskiego transportu zbiorowego pod kątem zagrożeń 
epidemiologicznych?  

 



 

 

Badania pokazują, że pandemia COVID -19 wpłynęła na funkcjonowanie transportu 
publicznego w miastach. Liczba pasażerów transportu publicznego spadła podczas 
pierwszej fali pandemii o ok. od 60% do 90% w odniesieniu do okresu sprzed 
pandemii8. Miasta na całym świecie stanęły przed wyzwaniem, jak w obliczu 
odpływu pasażerów, spadku sprzedaży biletów i jednoczesnym wprowadzaniu 
ograniczeń dotyczących liczby pasażerów w pojeździe, zaplanować działania 
związane z komunikacją zbiorową. 

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród przedstawicieli 30 miast pokazało, że we 
wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w okresie pandemii COVID-19 
podjęto działania zmieniające pracę przewozową w transporcie zbiorowym (Tabela 
8.). Największy odsetek badanych miast bądź obszarów funkcjonalnych zdecydował 
się na redukcję liczby kursów (93%), przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości 
kursowania wybranych linii w godzinach szczytu (77%). Ok. 70% badanych 
wskazywało również na zawieszenie wybranych linii (najczęściej szkolnych 
i nocnych) oraz dostosowanie rozkładów jazdy do godzin pracy w dużych firmach. 

Część podmiotów podejmowała dodatkowe działania mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa personelu medycznego – w Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie 
utworzono tzw. linie medyczne umożliwiające dotarcie do placówek medycznych.  
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X X X X    

X  X X   

Przewozy zamknięte na rzecz 
Wielospecjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. oraz 
placówek oświatowych 
w związku z pandemią 

COVID-19 

 X X X X X 

Między innymi: zwiększona 
dezynfekcja pojazdów, 

Tymczasowe zamknięcie 
Punktów Obsługi Pasażerów 

X X X X X   

X X X X X X  

X X X  X  

W kwietniu i maju 2020 r. 
funkcjonowały tzw. linie 
medyczne zapewniające 

dowóz personelu do szpitali 
na terenie miasta. 



 

 

X X   X X 

Stały monitoring napełnienia 
pojazdów, kursy "bisowe" 
(dwa pojazdy obsługujące 
jeden kurs) w przypadku 

wystąpienia przepełnienia 
autobusów i trolejbusów 

X X X X X X  

X X X X X X 

Wprowadzenie stref 
buforowych przy kierowcy, 
dezynfekcja przystanków 

i pojazdów w zajezdni, 
komunikaty z informacją 
o konieczności noszenia 

maseczek, akcja informacyjna 
o koronawirusie 

X X X X X X 

Zawieszenie sprzedaży 
biletów u kierowców, 

wydzielenie stref 
wyłączonych w okolicy 

pierwszych drzwi autobusu, 
montaż urządzeń do 

dezynfekcji rąk 
X X X  X X  
 X X X    

X X X  X X  

X     X  



 

 

X X X   X 

Wprowadzenie limitów 
miejsc, pomiar wykorzystania 

miejsc w pojazdach, 
wydzielenie przestrzeni 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzącego pojazd, 

wyłączenie samodzielnego 
otwierania drzwi, komunikaty 

głosowe przypominające 
o obowiązujących zasadach 
podróżowania, zawieszenie 
przystanków warunkowych 

(które sygnalizuje się 
w pojeździe przyciskami), 

dezynfekowanie przystanków 
i stacji metra, częstsza 
dezynfekcja pojazdów 

X X      

X X  X X X  

X  X X    

X X    X  

X X X X    

X   X X X  

X   X X  Dublowanie kursów, limity 
pasażerów w autobusach 



 

 

X  X X  X 

Podstawianie dodatkowego 
autobusu na kursy o dużym 

zapełnieniu pasażerów 
w pojeździe 

X X X X X   

X X X  X X 
Wietrzenie pojazdów na pętli, 

wyłączenie tzw. ciepłych 
guzików 

X  X  X X  

  X X  X  

X X  X X X  

X X X X X X  

X  X X X X 

Obsługa komunikacji miejskiej 
w dni robocze według 

rozkładów na inny typ dnia, 
z wyjątkowymi 
modyfikacjami. 

 



 

 

W wywiadach indywidualnych badani zgodnie przyznawali, że największym wyzwaniem 
dla nich było dostosowanie funkcjonowania transportu publicznego do wprowadzanych 
ogólnokrajowych ograniczeń, w szczególności tych związanych z możliwą do 
przewiezienia przez jeden pojazd liczbą pasażerów. Zwracali uwagę, na konieczność 
wykorzystywania 100% taboru, odwoływania planowych napraw czy przeglądów, z uwagi 
na konieczność wzmocnienia poszczególnych linii dodatkowymi kursami. Przy braku 
wolnego innego taboru, czasem wręcz do obsługi połączeń wykorzystywano tabor 
historyczny (np. w Gdyni i Toruniu). 

Przewoźnicy kolejowi przyznawali, że czasami niemożliwe było dostosowanie się do 
wprowadzanych ograniczeń, zwracając uwagę na częstotliwość kursowania pojazdów. 

To nie jest autobus, że jak do tego się nie wejdzie to następny jest za 10 
minut. Bywały sytuacje, że tak teoretycznie to powinno się wypuścić na 
stacji wychodzących pasażerów i nowych nie wpuszczać, bo są limity, ale to 
byłoby niemożliwe. [IDI, przedstawiciel beneficjenta działania 5.2 POIiŚ] 

Zwracano również uwagę na nieprzewidywalność i szybkość 
wprowadzanych przez stronę rządową ograniczeń. Przez wielu badanych wskazany został 
przykład dotyczący zamknięcia cmentarzy 30 października 2020 roku, na 2 dni przed 
„Świętem Wszystkich Świętych”, w okresie gdy przygotowana była już oferta przewozowa 
i dokonano zmian organizacji ruchu. 

Przygotowania do tego okresu trwają nawet i 2 miesiące, żeby wszystko 
„spiąć”, zapewnić optymalne połączenia, zwłaszcza w przypadku gdy w 
mieście realizowane są liczne inwestycje drogowe , i nagle „za pięć 
dwunasta” zamknięto cmentarze, gdy wszystko było już przygotowane. To 
wszystko to zmarnowany czas i pieniądze. [IDI, przedstawiciel miasta] 

Rozmówcy zauważali, że z uwagi na trudności w przewidywaniu terminu 
i zakresu kolejnych ograniczeń musieli dokonywać zmian w funkcjonowaniu transportu 
publicznego „na bieżąco”. Z uwagi na zmienność sytuacji, w kilku przypadkach miasta 
zdecydowały się na publikację zakładanego rozkładu jazdy jedynie w formie 
elektronicznej, bez jego zmiany na przystankach. Wskazywano również, że z uwagi na 
konieczność podejmowania dynamicznych zmian w rozkładzie jazdy, zdarzały się błędy, 
co irytowało pasażerów i skutkowało zwiększoną liczbą skarg na funkcjonowanie systemu 
komunikacji publicznej. 

Kompleksowe zmiany, które zostały wprowadzone w okresie pandemii COVID-19, nie 
będą miały jednak w większości, zgodnie z deklaracjami miast, charakteru trwałego. 
Zdecydowana większość badanych miast (83%) zakłada, że powróci do pierwotnej oferty 
przewozowej. 



 

 

 

Zgodnie z deklaracjami, 76% miast, które zmieniły ofertę przewozową powróciło już 
całkowicie, bądź z niewielkimi wyjątkami (np. ograniczenie kursów nocnych) do oferty 
przewozowej sprzed pandemii COVID-19 (Wykres 3.). W większości przypadków powrót 
nastąpił we wrześniu 2021 r. wraz z powrotem dzieci i młodzieży do szkół. 

 

Wśród rozwiązań w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej, które mogą zostać 
zachowane po okresie pandemii COVID-19, badani wskazywali możliwość dublowania 
poszczególnych kursów, na najbardziej zatłoczonych liniach. Działanie to odpowiada na 



 

 

potrzeby pasażerów, którzy chcą przemieszczać się w możliwie najbardziej 
komfortowych warunkach. 

Warto też zaznaczyć, że podejmowane przez miasta działania w zakresie funkcjonowania 
transportu zbiorowego były skorelowane z liczbą pasażerów, która chciała korzystać z tej 
formy podróżowania. Wśród stosowanych rozwiązań wymienić można ograniczenia 
liczby kursów, w przypadku zaobserwowania zmniejszonego zainteresowania daną linią. 
Obecnie pytani w wywiadach indywidualnych szacują, że do transportu powróciło ok. 70-
90% podróżnych. Zdaniem badanych, to jednak nie okrojona oferta przewozowa 
zniechęciła pasażerów do korzystania z komunikacji publicznej a zachodzące zmiany 
społeczne. 

To raczej zmieniły się potrzeby pasażerów, część ludzi nie potrzebuje już 
dojeżdżać. Wydaje się, że upowszechnianie się pracy zdalnej może mieć 
długofalowe skutki, również w nawykach transportowych. [IDI, 
przedstawiciel beneficjenta działania 5.2] 

Istotnym elementem badania wpływu COVID-19 na transport publiczny 
w miastach była także ogólna ocena funkcjonowania komunikacji publicznej w miasta. 
Chcąc określić dostępność komunikacji publicznej w okresie pandemii COVID-19 
poproszono respondentów badania CAWI o ocenę poszczególnych aspektów z nią 
związanych (por. Wykres 4). Część zagadnień oceniana była również w ramach 
referencyjnego badania pn. Ocena poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu – VI Oś 
Priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co umożliwiło 
porównywanie wyników z okresem przedpandemicznym. 

W obu badaniach (niniejszym oraz wskazanym powyżej pn. Ocena poprawy płynności 
i bezpieczeństwa ruchu – VI Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, co umożliwiło porównywanie wyników z okresem przedpandemicznym) 
najbardziej negatywnie oceniono poziom cen biletów, przy czym w okresie pandemii 
odsetek wskazań „źle” lub „bardzo źle” wzrósł o 15 pp. z 25 do 40%. Warto zaznaczyć, że 
w porównaniu do 2019 roku, kiedy to realizowano referencyjne badanie, w kilku miastach 
np. Poznaniu, Krakowie nastąpiła podwyżka cen biletów. Nadal istotny pozostaje brak lub 
niski poziom informacji w sytuacjach awaryjnych, który negatywnie ocenia 24% 
respondentów. 

Ankietowani najlepiej ocenili dostępność miejsc stojących w pojazdach, łatwość zakupu 
biletów, korzystny przebieg tras oraz dostępność informacji o tym, za ile minut przyjedzie 
pojazd – we wszystkich wskazanych elementach otrzymano powyżej 70% pozytywnych 
wskazań „dobrze” lub „bardzo dobrze”. 
 



 

 

 
 

 
W badaniu CAWI zapytano także korzystających z komunikacji miejskiej o ocenę kilku jej 
cech w okresie pandemii COVID-19 (por. Wykres 5.). Ankietowani najgorzej ocenili czas 
podróży (14% wskazań bardzo źle lub źle), jednak równocześnie ponad 60% 
ankietowanych oceniała ten czynnik jako dobry lub bardzo dobry. Spośród badanych 
czynników najlepiej przez ankietowanych oceniane były kwestie związane 
z bezpieczeństwem jazdy tj. kulturą jazdy prowadzących. Warto przy tym zaznaczyć, że 
o 6 pp., w porównania do badania dot. oceny poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu 
w ramach VI osi priorytetowej POIIŚ 2014-2020 spadł odsetek badanych oceniających 
dobrze lub bardzo dobrze bezpieczeństwo osobiste podczas jazdy i na przystankach.  



 

 

 

Sprawdzeniu czy dane jakościowe – opinie badanych na temat pogorszenia się czasu jazdy 
komunikacją miejską mają potwierdzenie w danych ilościowych, służyć miały analizy 
danych pozyskanych z Google Maps oraz czasów rzeczywistych przejazdów 
w komunikacji zbiorowej i zakładanych, rozkładowych czasów przejazdu. Badano więc czy 
i jeśli tak, to w jaki sposób zmienił się czas podróży w wybranych miastach. 

Analizie poddanych zostało 155 relacji w obu kierunkach ruchu (łącznie 310) – spójnych 
z relacjami badanymi w 2019 roku. Odpytywanie o czas przejazdu dla ruchu 
indywidualnego odbywało się w okresie między 1 a 30 października 2021 r. (30 dni), 30 
razy na dobę. Należy zaznaczyć, że w analizie przyjęto, że czas przejazdu pozostał bez 
zmian jeśli odchylenie względem danych z 2019 wynosi do 1 minuty. W kolejnej tabeli 
(Tabela 9) zaprezentowano analizę dla szczytu porannego, popołudniowego oraz 
międzyszczytu. Analiza zawierająca wszystkie okresy znajduje się w Załączniku 7. 

Analizując zbiorczo wszystkie obustronne relacje można stwierdzić, że dla wszystkich dni 
tygodnia w godzinach nocnych (22:00-05:00), czas przejazdu na zdecydowanej 
większości tras nie zmienił się znacząco (259). Dla 20 relacji odnotowano wzrost, a dla 31 
spadek (powyżej 1 minuty) czasu przejazdu. Miastami o największej liczbie relacji, na 
których wystąpił wzrost czasu przejazdu są: Poznań (6), Bydgoszcz (4) i Gdańsk (4). 
Natomiast tymi, w których najbardziej wzrosła liczba relacji, na których odnotowano 
spadek czasu przejazdu są: Katowice (6), Kraków (4) i Warszawa (4). Warto zaznaczyć, że 
wzrost lub spadek czasu przejazdu w godzinach wieczornych prawdopodobnie wynika 
z trwających lub zakończonych prac remontowych/modernizacyjnych bądź tworzenia 
nowej infrastruktury usprawniającej przejazd na danej relacji. 



 

 

W dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach szczytu porannego (06:00-08:40), czas 
przejazdu nie zmienił się znacząco dla 169 relacji z 310 relacji. Dla 98 relacji odnotowano 
wzrost, a dla 43 spadek (powyżej 1 minuty) czasu przejazdu. Liczba relacji, dla których 
odnotowano wzrost, jest ponad dwukrotnie wyższa niż dla tych, na których odnotowano 
skrócenie czasu przejazdu. Należy zaznaczyć, że w szczycie porannym duża liczba osób 
podróżuje m.in. na trasach: dom-praca, dom-szkoła. Miastami o największej liczbie relacji, 
na których wystąpiło wydłużenie czasu przejazdu są: Wrocław (16), Toruń (10), Gdańsk (9). 
Łódź (9) i Poznań (9). Natomiast tymi, w których wystąpił spadek czasu przejazdu są: 
Katowice (11), Warszawa (9) i Bydgoszcz (7). 

W przypadku międzyszczytu (09:30-13:30) w dni robocze dla 73 relacji odnotowano 
wydłużenie, a dla 40 skrócenie czasu przejazdu. Liczba relacji dla których odnotowano 
wydłużenie jest prawie dwukrotnie wyższa niż dla tych, na których odnotowano skrócenie 
czasu przejazdu. Miastami o największej liczbie relacji, na których wystąpiło 
wydłużenieczasu przejazdu są: Wrocław (17), Warszawa (15). Kraków (13), Gdańsk (12) i 
Poznań (11). Natomiast tymi, w których wystąpiłoskrócenie czasu przejazdu są: Warszawa 
(9) Bydgoszcz (9) i Katowice (6). 

W godzinach szczytu popołudniowego (14:00-17:00) od poniedziałku do piątku widoczne 
są największe zmiany dotyczące wydłużenia bądź skrócenia czasu przejazdu na 
poszczególnych relacjach. Dla 115 badanych relacji odnotowano wzrost, a dla 41 spadek 
czasu przejazdu. Liczba relacji dla których odnotowano wzrost jest prawie trzykrotnie 
wyższa niż dla tych, na których odnotowano skrócenie czasu przejazdu. Warto podkreślić, 
że w szczycie popołudniowym duża liczba osób podróżuje m.in. na trasach: praca-dom, 
szkoła-dom. Miastami o największej liczbie relacji, na których wystąpił wzrost czasu 
przejazdu są: Wrocław (15), Gdańsk (11). Łódź (8) i Poznań (8). Natomiast tymi, w których 
wystąpił spadek czasu przejazdu są: Bydgoszcz (12) i Katowice (11). 

W godzinach wieczornych (18:00-20:00) w dni robocze dla 81 relacji odnotowano 
wydłużenie a dla 39 skrócenieczasu przejazdu. Liczba relacji dla których odnotowano 
wzrost jest ponad dwukrotnie wyższa niż dla tych, na których odnotowano skrócenie 
czasu przejazdu. Miastami o największej liczbie relacji, na których wystąpiło wydłużenie 
czasu przejazdu są: Wrocław (15), Gdańsk (11) i Poznań (10). Natomiast tymi, w których 
wystąpiło skrócenieczasu przejazdu są: Warszawa (10) i Bydgoszcz (7). 

Biorąc pod uwagę soboty, w przypadku czasów przejazdu dla 60 relacji odnotowano ich 
wydłużenie, a dla 31 ich skrócenie(powyżej 1 minuty). Stosunek ten, może wynikać z faktu, 
iż dla części osób soboty są dniami, w których uczęszczają do pracy lub podejmują inne 
aktywności wymagające przemieszczania się. Warto wskazać, że miastami o największej 
liczbie relacji, na których wystąpiło wydłużenieczasu przejazdu są: Wrocław (12), Gdańsk 
(11) i Poznań (8). Natomiast tymi, w których wystąpiło skrócenieczasu przejazdu są: 
Katowice (8) i Bydgoszcz (4). 

W przypadku czasu przejazdu w niedziele dla 36 relacji odnotowano wzrost, a dla 31 
spadek (powyżej 1 minuty). W związku z tym, można stwierdzić że niedzielne czasy 



 

 

przejazdu w latach 2019 i 2021 są do siebie bardzo zbliżone. Miastami o największej liczbie 
relacji, na których wystąpił wzrost czasu przejazdu są: Gdańsk (8), Wrocław (6) i Poznań 
(6). Natomiast tymi, w których wystąpił spadek czasu przejazdu są: Katowice (8), 
Warszawa (4) i Bydgoszcz (4). 

Po przeprowadzeniu analizy nasuwa się wniosek, że w czasie nocy oraz w niedzielę liczba 
relacji, na których czas przejazdu uległ skróceniu jest bardzo zbliżona do liczby, na 
których uległ wydłużeniu (2021 r. do 2019 r.). Może to wynikać, z faktu że niedziela jest 
dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku z tym większość ludzi nie odbywa podróży 
na trasie dom-praca oraz praca-dom, a co za tym idzie ruch odbywa się swobodniej. 
Podobna sytuacja zachodzi w godzinach nocnych. Jednakże, w pozostałych 
analizowanych porach na znacznej liczbie relacji czas przejazdu się zwiększył. Trend ten 
widoczny jest w dni robocze od szczytu porannego do końca pory wieczornej oraz w 
sobotę. Znaczny wzrost liczby relacji, na których czas przejazdu się wydłużył, wynika 
częściowo ze zwiększenia natężenia ruchu w godzinach szczytu, które z dużym 
prawdopodobieństwem może być skutkiem wybuchu pandemii COVID-19. Część osób nie 
postrzega wciąż komunikacji publicznej jako bezpiecznego środka transportu. W związku 
z tym podejmują one podróż indywidualnymi środkami transportu, czego skutkiem może 
być wzrost natężenia ruchu. Warto jednak zaznaczyć, że w części przypadków wydłużenie 
lub skrócenie czasu przejazdu może wynikać z trwających lub zakończonych prac 
remontowych/modernizacyjnych bądź tworzenia nowej infrastruktury usprawniającej 
przejazd na danej relacji. 

Po przeprowadzeniu analizy, biorąc pod uwagę liczbę relacji, na których czas przejazdu 
uległ skróceniu, można stwierdzić że do miast, w których najbardziej poprawiła się 
płynność ruchu zalicza się Katowice, Bydgoszcz i Zieloną Górę. Warto podkreślić, że czas 
przejazdu na żadnej z analizowanych relacji dla Zielonej Góry nie uległ zwiększeniu 
(o więcej niż minutę). Badani organizatorzy i operatorzy transportu nie wskazywali jednak 
by sytuacja pandemii COVID-19 miała wpływ na tendencje. 

Natomiast do miast, w których ta płynność najbardziej się pogorszyła należą Wrocław, 
Gdańsk i Poznań. Ciekawym przykładem jest Warszawa, w której czas przejazdu uległ 
zmniejszeniu, jak i wydłużeniu w przypadku jednakowej liczby badanych relacji, co 
pokazuje iż nie odnotowuje się zmian w okresie pandemicznym w stosunku do okresu 
przedpandemicznego. 



 

 



 

 



 

 

Badaniu poddano również czasy przejazdu pojazdów transportu publicznego, co 
było możliwe dzięki wykorzystaniu rzeczywistych i rozkładowych czasów 
przejazdów. Należy zaznaczyć, że w analizie przyjęto, że czas przejazdu pozostał 
bez zmian jeśli odchylenie względem danych z 2019 wynosi do 1 minuty. Na 
poniższym wykresie (Wykres 6) zaprezentowano analizę zmian w  rzeczywistym 
czasie przejazdu pojazdów komunikacji zbiorowej na wybranych relacjach dla 
szczytu porannego, popołudniowego oraz międzyszczytu w dni powszednie, a także 
dla sobót i niedziel w godzinach od 6:00 do 22:00. 

Największy odsetek relacji (42-46%), na których czas przejazdu się zwiększył 
występuje we wszystkich badanych porach w dni robocze. W te dni także najbardziej 
zwiększyła się liczba relacji, na których długość czasu przejazdu się zmniejszyła 
(17%-21%). W przypadku około jednej trzeciej badanych relacji (33%) w sobotę 
i niedzielę średnio wystąpiło wydłużenie czasu przejazdu. W dni weekendu średni 
czas przejazdu na badanych relacjach najczęściej pozostawał bez zmian (54-58%).  

Zwiększenie czasu przejazdu na określonych relacjach może wynikać 
z przeprowadzanych prac remontowych/modernizacyjnych lub innych utrudnień. 
Jednakże ze względu na to, że występuje znaczna dysproporcja pomiędzy odsetkiem 
relacji, na których czas przejazdu się zwiększył, a tymi na których się zmniejszył, 
można wywnioskować że na wyniki miały wpływ również inne czynniki. Należy 
podkreślić że może to być także wpływ pandemii COVID-19, na skutek której część 
użytkowników transportu zbiorowego rozpoczęło korzystać z indywidualnych 
środków transportu np. samochodu. 

 



 

 

Analizując rozkładowe zmiany czasu przejazdu transportu publicznego, można 
zauważyć spadek wartości jedynie dla Gorzowa Wielkopolskiego, Opola i Zielonej 
Góry. W pozostałych miastach czas przejazdu na poszczególnych odcinkach uległ 
wydłużeniu. Mógł mieć na to wpływ większy ruch samochodowy, co wymusiło 
zwiększenie rozkładowego czasu przejazdu autobusów. Czas przejazdu tramwajów 
nie uległ większym zmianom – tam, gdzie torowiska zostały wyremontowane czas 
przejazdu nieco się zmniejszył, a tam, gdzie obniżono prędkość maksymalną – 
zwiększył. Na te sytuacje pandemia nie miała wpływu. Warto zaznaczyć, że nastąpił 
wzrost czasu przejazdu w przypadku podróży z przesiadką, co pokazuje 
niedostateczne zintegrowanie systemów transportowych miast. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W badaniu starano się określić wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów 
transportowych finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 na podstawie analizy 
desk research, analizy kosztów i harmonogramów oraz wywiadów indywidualnych. 

W kontekście tego zagadnienia warto więc wspomnieć o realizowanym przez CUPT 
w kwietniu 2021 roku badaniu ankietowym. Było ono dedykowane beneficjentom 
projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020. Celem badania było określenie istniejącego zagrożenia i potencjalnych 
konsekwencji epidemii COVID-19 dla terminowej realizacji inwestycji w projektach 
transportowych. Zgodnie z przesłanymi przez beneficjentów ankietami opóźnieniu 
ulega obecnie ok. 27% kontraktów. W przypadku 26% wszystkich kontraktów, na 
których zidentyfikowano opóźnienia spowodowane było to pandemią COVID-19 
(Wykres 7.). Liczba opóźnionych kontraktów zmniejsza się, co może świadczyć 
o poprawie sytuacji. 

 

 

 



 

 

Analiza kosztów i harmonogramów pokazuje, że w 45% projektów, które były 
przedmiotem badania wystąpiły opóźnienia w ogłaszaniu przetargów w stosunku do 
założeń wskazanych w studiach wykonalności. Ich analiza pozwoliła stwierdzić, że 
beneficjenci 7 projektów zaplanowali ich ogłoszenie w terminie marzec 2020 r. bądź 
późniejszym. Jak się okazało, ogłoszenie choć jednego z planowanych przetargów 
w okresie pandemii COVID-19 nastąpiło w przypadku 17 projektów. Pokazuje to 
występujące odstępstwa w stosunku do przyjętych w studiach wykonalności 
harmonogramów. Przesunięcia w terminie ogłaszania przetargów wpłynęły na 
terminy: podpisywania umowy z wykonawcami oraz realizacji umowy.  

Analiza kosztów i harmonogramów nie pozwoliła jednoznacznie stwierdzić jaki jest 
wpływ pandemii COVID-19 na stwierdzone opóźnienia.  

Beneficjenci działań 5.2 i 6.1 POIiŚ wskazywali, że wśród najczęstszych przyczyn 
odnotowanych opóźnień są problemy administracyjno-prawne związane np. 
z wydłużonym czasem pozyskania decyzji administracyjnych, odbiorem prac. Jest to 
spowodowane przede wszystkim ze sposobem funkcjonowania administracji 
publicznej np. związane z przejściem na zdalny tryb pracy części podmiotów 
publicznych. Wskazywano również, że występowały problemy związane 
z ustaleniami przebiegu projektów z gestorami sieci technicznych. 

Przedstawiciele IZ wskazywali, że w przypadku projektów kolejowych problemy 
zgłaszał głównie największy beneficjent działania 5.2 POIiŚ, tj. PKP PLK. Dotyczyły 
one podobnie jak powyżej kwestii związanych z pozyskiwaniem decyzji 
administracyjnych, wydłużonym procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę, czy 
też trudnościami związanymi z uzyskiwaniem decyzji konserwatora zabytków. 
Innym zgłaszanym problemem była także: słabsza dostępność pracowników, w tym 
zagranicznych oraz absencje chorobowe części pracowników wykonawcy. 

Badani zauważają, że na opóźnienia w realizacji projektu, w stosunku do 
zakładanego harmonogramu istotny wpływ mają także kwestie związane 
z nierozstrzyganymi postępowaniami przetargowymi. Ma to związek ze wzrostem 
cen, zwłaszcza w przetargach na roboty budowlane. 

Analiza kosztów i harmonogramów pokazuje, że w okresie pandemii COVID-19 (od 
marca 2020 r.) nastąpiło ogłoszenie bądź rozstrzygnięcie przetargów stanowiących 
elementy 30 badanych projektów (43%). Badając założone w Studiach Wykonalności 
kwoty inwestycji stwierdzono przekroczenie założonej wartości całkowitej projektu 
w przypadku 18 projektów (60%), w tym 8 projektów, w których głównym 
elementem był zakup taboru. Warto przy tym zauważyć, że w przypadku 4 badanych 
projektów, których elementy stanowiły część postępowań przetargowych w okresie 
pandemii COVID-19, obecnie nie nastąpiły jeszcze rozstrzygnięcia w kluczowych 
zamówieniach (głównych elementach projektu) bądź zamówienia unieważniono 
z uwagi na przekroczenia ich szacunkowej wartości przez oferentów. Średni wzrost 



 

 

kosztów inwestycji wyniósł ok. 22% w stosunku do wartości założonych w Studiach 
Wykonalności. 

 

Obecnie, gdy większość projektów znajduje się jeszcze w fazie realizacji, trudno 
oszacować jest, jaki będzie dokładny wpływ pandemii COVID-19 na zakładane 
wskaźniki rezultatu badanych wskaźników. 

Badani zwracają jednak uwagę na wskaźnik dotyczący liczby przewozów 
komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej. 
W tym przypadku pojawiają się sygnały od beneficjentów o możliwych trudnościach 
z pełną realizacją tego wskaźnika – jego założonych wartości. Pandemia miała wpływ 
na liczbę osób w komunikacji publicznej, a co za tym idzie również na poziom 
osiągnięcia tego wskaźnika. Na podobne trudności przy osiągnięciu zakładanych 
wartości w przypadku wskaźnika „praca przewozowa w kolejowym transporcie 
pasażerskim”, wskazują beneficjenci działania 5.2 POIiŚ. Badanym trudno było 
jednak oszacować, o ile procent mogą zmniejszyć się wartości tych wskaźników, 
wskazując na uzależnienie końcowych wartości od dalszego rozwoju sytuacji 
epidemicznej. Z danych UTK wynika, że ogółem praca przewozowa w kolejowym 
transporcie pasażerskim uległa w 2020 roku obniżeniu o 37,73%9, co może 
pokazywać skalę zmian wartości zakładanego wskaźnika. Informacje uzyskane od 
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beneficjentów działania 5.2 wskazują na podobną wartość spadku liczby pasażerów 
w 2020 roku w stosunku do 2019 roku – średnio o 37,48%. Analizy zmian liczby 
przewiezionych pasażerów w poszczególnych miastach wskazują, że średni spadek 
pomiędzy 2020 a 2019 rokiem wynosi 34%. 

W przypadku wskaźnika „uniknięta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania transportu 
publicznego”, badani szacują, że z uwagi na pandemię COVID-19 i ogólny spadek 
przemieszczania się ludności, wartość wskaźnika może być wyższa od zakładanej. 
Zwracali oni uwagę, że szczególnie w okresie nauki w formie zdalnej następowało 
zawieszenie bądź zmniejszenie częstotliwości kursowania tzw. linii szkolnych, 
również w okresie ograniczonego korzystania z komunikacji miejskiej przez 
pasażerów ograniczono liczbę kursów, co mogło przyczynić się do wzrostu wartości 
tego wskaźnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Pandemia COVID-19 wpłynęła w znaczący sposób na funkcjonowanie mieszkańców 
miast i ich przemieszczanie się. 

Badanie CAWI pokazuje, że aktywność w zakresie poruszania się po mieście 
w okresie pandemii COVID-19 zmniejszyła się u 36% respondentów (por. Wykres 9). 
Jednocześnie można zauważyć związek zmian w aktywności w zależności od miejsca 
zamieszkania badanego. Aktywność ulegała zmniejszeniu wraz ze wzrostem 
wielkości miasta. W miastach zamieszkiwanych przez 100-200 tysięcy mieszkańców 
29% badanych wskazywało na zmniejszenie aktywności. W miastach dużych (od 401 
do 1,4 mln mieszkańców oraz powyżej 1,5 mln) takiej odpowiedzi udzieliło 
odpowiednio 38% i 41% badanych. 

 

Respondentów, którzy wskazali, że ich aktywność w zakresie poruszania się po 
mieście zmniejszyła się, zapytano o przyczyny takiego zachowania (por. Tabela 10.). 
Głównym powodem, w opinii badanych, ograniczenia przemieszczania się po 
mieście we wszystkich grupach wielkości miast była obawa przed zakażeniem się 
wirusem COVID-19 od innych osób. 



 

 

Warto tu zaznaczyć, że jest to spójne z innymi badaniami prowadzonymi w Polsce 
na ten temat, gdzie strach przed zarażeniem się był najczęściej wskazywany jako 
przyczyna unikania komunikacji publicznej10. 

Również w raporcie EIT Urban Mobility11 zauważono, że w okresie pandemii COVID-
19 zmieniono powody wyboru środka transportu. Podczas, gdy w okresie przed 
pandemią COVID-19 głównym powodem wyboru środka transportu w przypadku 
podróży służbowych lub prywatnych był czas dotarcia do celu, to w okresie 
pandemii kluczowe dla podróżnych stało się ograniczenie ryzyka zakażenia się. 

Badanie CAWI pokazało jednak, że im mniejsze miasto tym częściej wskazywano jako 
powód ograniczonej aktywności przeszkadzające osobom ograniczenia np. 
związane z noszeniem maseczek; co było jednym z działań mających chronić 
pasażerów i obsługę pojazdu przed zakażeniem. 

Warto także zwrócić uwagę również, że to mieszkańcy mniejszych miast (liczących 
od 100 do 200 tysięcy osób) często wskazywali, że powodem zmniejszenia się ich 
aktywności przemieszczania się po mieście było pogorszenie się oferty transportu 
publicznego. Badani przedstawiciele operatorów/organizatorów transportu 
zbiorowego w miastach tej wielkości wskazywali, że istotnym problemem 
związanym z zapewnieniem dobrej oferty przewozowej jest niedostateczna liczba 
kierowców i motorniczych. 

Zmiana formy pracy np. na home office, była powodem ograniczenia aktywności 
podróżowania najczęściej wśród mieszkańców miast od 401 tys. do 1,4 mln 
mieszkańców oraz Warszawy (1,5 mln i więcej mieszkańców). Wskazało na tą 
odpowiedź odpowiednio 36% i 44% badanych. 

Średnio 17% badanych wskazywało jako powód zmniejszonej aktywności zdalne 
nauczanie.  

 

 

Obawiałem/Obawiałam się o zakażenie 
wirusem COVID-19 od innych osób 

39% 54% 48% 45% 

 



 

 

 

Przeszkadzały mi wprowadzone obostrzenia 
np. związane z noszeniem maseczek 

39% 32% 29% 27% 

Zmieniłem/Zmieniłam formę pracy np. home 
office 

29% 25% 36% 44% 

Korzystałem/Korzystałam ze zdalnego 
nauczania 

17% 16% 18% 16% 

Utraciłem/Utraciłam pracę 7% 11% 9% 11% 

Moje dzieci uczyły się zdalnie 11% 10% 11% 13% 

Przeprowadziłem/Przeprowadziłam się 
czasowo poza miasto 

5% 1% 5% 5% 

Pogorszyła się oferta transportu publicznego 21% 12% 16% 8% 

Inne 5% 6% 5% 7% 

Na częstą zmianę formę pracy wśród mieszkańców zwracali uwagę również badani 
przedstawiciele miast i operatorów kolejowych w wywiadach indywidualnych. Brak 
konieczności codziennego przyjazdu do pracy i możliwość pracy zdalnej, 
spowodowała mniejszą potrzebę korzystania z transportu zarówno w okresie 
największych obostrzeń, jak i w czasie ich znoszenia.  

Ludzie zaczęli przemieszczać się w sposób hybrydowy, w część dni 

wybierają transport indywidualny, w część zbiorowy. Część osób 

pracuje hybrydowo – w jeden tydzień z biura, w jeden z pracy i to ma 

wpływ na zakup biletów. [IDI, przedstawiciel beneficjenta działania 

5.2.POIIŚ] 

Warto zaznaczyć, że w okresie powrotu do nauki w formie stacjonarnej (od września 
bądź października 2021) do transportu publicznego powrócili uczniowie i studenci, 
co było w sposób szczególny zauważalny przez beneficjentów działania 5.2. Część 
z nich zaznaczała, że właśnie te grupy społeczne stanowią ok. 40% pasażerów, 
którzy korzystają z ich usług. 

Deklarowana zmniejszona aktywność mieszkańców w zakresie poruszania się po 
mieście czy obszarze aglomeracyjnym ma odzwierciedlenie zarówno w wynikach 
pomiarów natężenia ruchu w punktach (por. Wykres 10), jak i miała wpływ na potoki 



 

 

pasażerskie w pojazdach transportu zbiorowego. Pod hasłem walki z pandemią 
wprowadzano również takie rozwiązania, jak bezpłatne parkowanie, 
przeciwskuteczne w kontekście zrównoważonej mobilności miejskiej – nie 
wprowadzono przy tym bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. 

 

Szczególnie wyraźnie widać odpływ pasażerów z komunikacji publicznej w okresie 
pandemii COVID-19 analizując strukturę sprzedaży biletów w 2019 i 2020 roku. 
Największy spadek odnotowano w przypadku biletów krótkookresowych (47%), 
zbliżone do siebie były ograniczenia sprzedaży biletów jednorazowych i biletów 
długookresowych wg. taryfy ulgowej (Wykres 11.). 

Eksperci uczestniczący w panelu ekspertów komentując wyniki badania, 
wskazywali, że za spadkiem liczby zakupionych biletów długookresowych wg. taryfy 
ulgowej stoją decyzje uczniów i studentów, którzy nie wiedzieli w jakiej formie 
(stacjonarnej czy zdalnej) będą kontynuować naukę oraz zamknięcie placówek 
szkolnych.  

Jednocześnie należy wspomnieć o przykładzie miasta Wejherowo, gdzie w 2020 
roku w stosunku do 2019 roku wzrosła liczba sprzedanych biletów jednorazowych, 
krótkookresowych i długookresowych według taryfy ulgowej. Odbyło się to jednak 
w wyniku przebudowy sieci połączeń i lepszego dopasowania do potrzeb pasażerów. 



 

 

 

Konsekwencją spadku sprzedaży biletów był spadek przychodów z tytułu sprzedaży 
biletów w 2020 roku w odniesieniu do roku 2019 (Rysunek 2). Był on zróżnicowany 
w zależności od miast – najmniejszy w Wejherowie (11%), największy w Świdnicy 
(64%). Największa grupa miast odnotowała spadki w przedziale od 31% do 41%. 

 

 

0-30%
• Wejherowo, Płock, Grudziądz

31-40%

• Kielce, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź, 
Elbląg, Kędzierzyn Koźle, Szczecin, Koszalin, Olsztyn, Stargard, 
Wałbrzych

41-50%

• Radom, Pruszków, Jelenia Góra, Warszawa, Opole, Lublin, GZM, 
Kraków, Bielsko -Biała, Tarnów

Powyżej 
50%

• Kołobrzeg, Świdnica



 

 

Badani przedstawiciele organizatorów/operatorów transportu często zaznaczali, 
że z uwagi na niepewność sytuacji związanej z wprowadzaniem ograniczeń, 
pasażerowie nie decydowali się chętnie na zakup biletów długookresowych. 

Również w zakresie formy sprzedaży biletów pandemia miała wpływ na nawyki 
pasażerów. W wielu miastach w okresie pandemii COVID-19 wprowadzano 
udogodnienia związane z możliwością zakupu biletów elektronicznych, płatności 
kartą, instalowano biletomaty w pojazdach. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi 
pojazdów rezygnowano często z bezpośredniej sprzedaży biletów przez 
kierowców/konduktorów. Badani organizatorzy i operatorzy transportu 
zbiorowego wskazują, że widoczną zmianą w zakresie nawyków pasażerów jest 
upowszechnienie się wykorzystania technologii mobilnych przy zakupie biletów. 

Widać, że mieszkańcy starają się unikać styku z powierzchnią np. 
biletomatu. W związku z tym nastąpił wzrost popularności zakupu 
biletu w innych formach: u nas sprzedaż biletów „komórkowych” 
(kupowanych przez telefon) była większa o ok. 34%” [IDI, przedstawiciel 
miasta]. 

W badaniu CAWI sprawdzono również częstotliwość korzystania ze środków 
transportu w okresie ostatnich 3 miesięcy podczas pandemii COVID-19 (07-
09.2021)12.  Należy odnotować, że większość osób codziennie przemieszczała się po 
mieście pieszo (61%). Blisko połowa badanych korzystała codziennie lub kilka razy 
w tygodniu z samochodu jako kierowca (48%), nieco mniejszy odsetek przemieszcza 
się z wskazaną częstotliwością komunikacją publiczną (46%). Porównując wyniki 
niniejszego badania z badaniem pn. Ocena poprawy płynności i bezpieczeństwa 
ruchu w ramach VI Osi Priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (2019), odnotować warto 
spadek korzystających z autobusów regionalnych. W 2019 roku 38% badanych 
wskazywało, iż nie korzysta z tego środka transportu, w 2021 było to 51%. O blisko 
10 pp. wzrósł też odsetek osób nie korzystających z taksówek. 

W przypadku pozostałych środków transportu odnotowano jedynie niewielkie 
zmiany w stosunku do okresu sprzed pandemii (2019 rok). Należy jednak zaznaczyć, 
że w okresie, o który pytano badanych, odnotowywano stosunkowo niskie wartości 
wskaźników dotyczących liczby osób zarażonych wirusem, w większości miast 
przywrócono już standardową ofertę funkcjonowania transportu publicznego, co 
może mieć wpływ na otrzymane wyniki. 

 

 



 

 

 

W części badanych miast i wśród beneficjentów działania 5.2 rozmówcy zwracali 
uwagę na zmianę w strukturze godzinowej przemieszczania się po mieście. Szczyt 
popołudniowy został godzinowo „rozciągnięty”, zwiększyła się jego długość; 
jednocześnie w ciągu dnia w godzinach pozaszczytowych zwiększyła się liczba 
pasażerów w transporcie publicznym. Zdaniem badanych ma to związek ze zmianą 
godzin pracy i formą jej wykonywania np. upowszechnienie się zdalnej, hybrydowej 
formy pracy. 

Przewoźnicy kolejowi zauważają również zmiany związane ze średnią długością 
podróży, zwracają uwagę, że widoczny jest odpływ pasażerów podróżujących do 
miejscowości centralnych aglomeracji z najdalszych obsługiwanych rejonów. 

W największym stopniu uciekli z komunikacji publicznej podróżni 

jadący na najdłuższych odcinkach, widocznie uznali, że przy 

mniejszych korkach bardziej korzystne jest dla nich podróżowanie 

autem. [IDI, przedstawiciel beneficjenta działania 5.2] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza desk research pokazuje, że pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia 
mobilności wpłynęły na emisję zanieczyszczeń w mieście. Przykładowo, we 
Włoszech i we Francji na obszarach miejskich w okresie 10-31.03 nastąpiła redukcja 
o ok. 40% stężenia NO2, a o 10% PM2,513. 

Analiza danych statystycznych o ruchu drogowym i danych środowiskowych (GIOŚ) 
w podziale miesięcznym za lata 2019-2020, wraz z modelowaniem 
ekonometrycznym, nie wykazały dla Polski zależności poziomu natężenia ruchu 
drogowego i stężenia zanieczyszczeń (PM10 i NO2). Zasadnicze różnice w ruchu 
drogowym (mierzonego SDR na wybranych stacjach SCPR) występujące w okresach 
marzec-maj 2020 (spadek nawet o 40%) oraz październik-listopad 2020 nie 
przyniosły znacznych odchyleń w odczycie stężeń zanieczyszczeń względem 
pozostałych okresu roku. Co więcej, największa różnica poziomów PM10 
w przypadku Warszawy wystąpiła w lutym, gdy natężenia ruchu w latach 2019 i 2020 
nieznacznie od siebie odbiegały (por. Wykres 13). Natomiast emisje dwutlenku azotu 
NO2 w 2020 roku były generalnie niższe niż w 2019 roku i dane nie wykazują wpływu 
natężenia ruchu na te zmiany (Wykres 14). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Większą korelację odczytów można wiązać ze zmianami średniej temperatury 
powietrza w badanym okresie lat 2019-2020. Porównywalnie mniejsze stężenia 
zanieczyszczeń wystąpiły przy łagodniejszym okresie zimowym roku 2020 – 
większe średnie temperatury bezwzględne. Generalnie, najmniejsze odczyty 
poziomów zanieczyszczeń PM10 odnotowywane są w okresie letnim, a największe 
w okresie zimowym, co wynika głównie z tzw. niskiej emisji (domowych pieców 
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych; por. Wykres 15). W przypadku NO2, 



 

 

spadek w okresie letnim jest mniejszy, kompensowany przez wzmożony ruch 
samochodowy (por. Wykres 16). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z zagadnień, które przeanalizowano w niniejszym badaniu były kwestie 
bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym. Starano się odpowiedzieć na pytania: jak 
zmienił się poziom bezpieczeństwa w ruchu komunikacji publicznej i czy 
zaplanowano systemowo działania dotyczące bezpieczeństwa pasażerskiego 
transportu zbiorowego pod kątem zagrożeń epidemiologicznych. 

Określenie skali zmian poziomu bezpieczeństwa w ruchu komunikacji publicznej 
było możliwe dzięki analizom danych statystycznych pozyskanych z systemu SEWIK 
oraz od miast i beneficjentów działania 5.2 POIiŚ. 

Wyniki analiz pokazują, że nastąpiła poprawa ogólnego stan bezpieczeństwa 
w miastach. Liczba zdarzeń drogowych z udziałem dowolnego rodzaju pojazdu, 
w wybranych miastach, uległa zmniejszeniu w 2020 roku w odniesieniu do roku 2019 
o 20% (Wykres 17). 

Ten sam kierunek zmian odnotowano we wszystkich miastach POIiŚ w odniesieniu 
do liczby wypadków autobusów w porównaniu lat 2019 i 2020 (Wykres 18). Średnio, 
wartość tego wskaźnika uległa obniżeniu o ok. 36%, jedynie w Gorzowie 
Wielkopolskim odnotowano niewielki, bo 2% spadek. Badani przedstawiciele miasta 
nie łączyli jednak tego z kwestią pandemii COVID-19, a ze zmianami w organizacji 
ruchu w mieście.



 

 

 

 



 

 

Jednakże, co warto zauważyć, zdecydowanie mniejszym spadkom w 2020 roku 
w stosunku do 2019 roku, uległa wartość wskaźników dotyczących liczby osób 
zabitych w wypadkach, co pokazuje, że wypadki są poważniejsze niż wcześniej 
w skutkach (Wykres 19.). W przypadku 6 miast odnotowano wzrost liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. 

 

 

W okresie pandemii COVID-19 istotnym zagadnieniem w kontekście 
bezpieczeństwa było również zapewnienie ochrony pasażerów pod kątem zagrożeń 
epidemiologicznych. Wszystkie badane miasta i przewoźnicy kolejowi – beneficjenci 
działania 5.2. POIiŚ podejmowali działania systemowe, które miały na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa obsługi pojazdu i podróżnych. 

Wyniki badania ankietowego pokazują, że kluczowe działania, które podjęto w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego dotyczyły: 

• wydzielenia strefy dla prowadzących pojazdy, 
• częstej dezynfekcji i ozonowania pojazdów komunikacji publicznej, 

zwłaszcza poręczy, uchwytów, biletomatów; 
• automatycznego otwierania drzwi na przystankach przez kierujących 

(wyłączenie tzw. ciepłego guzika) 
• emitowania na ekranach, bądź umieszczania na plakatach informacji na 

temat bieżących zaleceń dotyczących np. obowiązku zasłaniania ust i nosa 
w pojazdach komunikacji, możliwej do przewiezienia liczby pasażerów. 

Kilka miast zdecydowało się również na umieszczenie w pojazdach dozowników 
z płynem do dezynfekcji rąk bądź na dezynfekcję czy ozonowanie przystanków. 



 

 

Jednocześnie należy zauważyć, że większość badanych podczas wywiadów 
indywidualnych zwróciła uwagę, że podjęte działania wpłynęły niekorzystnie na 
koszt funkcjonowania transportu publicznego, znacząco go podnosząc. 

Zakupiono dezynfektory po 1 za 1000 złotych do każdego z 100 
pojazdów, to już daje 100 000 zł dodatkowo, a do tego jeszcze płyny, 
ich bieżąca obsługa. I mówimy tu tylko o jednym z podjętych działań. 
[IDI, przedstawiciel miasta] 

W toku analizy desk resarch sprawdzano również działania, które 
były podjęte w zagranicznych miastach, w celu zapewnienia epidemiologicznego. 
Oprócz działań powszechnych związanych z obowiązkiem noszenia maski, 
ograniczeniem liczby pasażerów, wydzieleniem strefy niedostępnej dla pasażerów 
na początku pojazdu zdarzały się inicjatywy nietypowe, mające na celu 
wykorzystanie technologii cyfrowych, w celu poprawy komfortu podróżnych. 

Ciekawym przykładem działania mającego na celu zwiększenie komfortu 
podróżnych było udostępnienie w Berlinie na stronie komunikacji miejskiej aplikacji, 
zawierającej graficzną informację o poziomie zatłoczenia pojazdu. Strona, w formie 
mapy ciepła, opierając się o dane liczbowe z ostatnich tygodni, pozwala sprawdzić 
kiedy i na których odcinkach linii następuje najniższe zatłoczenie. To pozwalało 
wybrać kurs, w którym dzięki mniejszemu zatłoczeniu, styczność z innymi 
pasażerami będzie możliwie mała. 

Podobne rozwiązanie zastosowano w Amsterdamie, gdzie specjalnie przygotowana 
aplikacja w czasie rzeczywistym pokazywała stopień zatłoczenia w konkretnym 
autobusie. Dodatkowo zainstalowano w pojazdach tablice informacyjne, wskazujące 
pasażerom stopień jego napełnienia zgodnie z panującymi obostrzeniami. Na tej 
podstawie wskazywano czy można do danego pojazdu wsiąść, czy też jest on już 
pełen. 

Przedstawiciele organizatorów/operatorów transportu zbiorowego zwracali uwagę 
na upowszechniającą się, szczególnie w pierwszej fali pandemii opinię, jakoby 
poruszanie się publicznym transportem zbiorowym było mało bezpieczne i sprzyjało 
zakażeniu się COVID-19. Warto również zauważyć, że w polskich oficjalnych 
wytycznych rządowych była mowa o unikaniu podróży transportem publicznym. 
Zalecenia mówiły także o umożliwianiu pracownikom wykonywania pracy zdalnej14. 

Warto przytoczyć w tym miejscu, światowe badania wskazujące na to, iż ryzyko 
korzystania z komunikacji zbiorowej nie jest większe, niż w przypadku innych form 
aktywności. W okresie od września do grudnia 2020 roku na zlecenie organizatora 
transportu w Londynie (Transport for London), naukowcy przeprowadzili badanie 

 

https://gov.legalis.pl/apel-premiera-do-pracodawcow-o-prace-zdalna/


 

 

próbek pobranych z często dotykanych powierzchni i powietrza na trzech stacjach 
metra, w pociągach linii metra Northern Line i autobusach linii 21. Wszystkie wyniki 
były negatywne – nie odnaleziono śladów RNA COVID-1915. To wskazywało, że 
podejmowane środki ochrony – noszenie maseczek, dezynfekcja powierzchni oraz 
zachowywanie dystansu przynosiło oczekiwany rezultat. Zdanie, że transport 
publiczny jest bezpieczny i nie należy obawiać się zakażenia w nim, wyraziła również 
Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP), opierając się na badaniach 
Instytutu Roberta Kocha (Niemcy), Instytutu Publicznej Informacji o Zdrowiu 
(Francja), Urzędu Bezpieczeństwa Kolei (Wielka Brytania) i innych. Wskazano w nich, 
że prawdopodobieństwo zakażenia w transporcie publicznym jest znikome (dotyczy 
mniej niż 1% przypadków), a znacznie łatwiej zakazić się w miejscu pracy, szkole, 
placówce medycznej, na imprezach publicznych czy prywatnych oraz spotkaniach 
rodzinnych16. W badaniach nie odnotowano też korelacji wzrostu liczby podróży 
transportem publicznym ze wzrostem liczby zakażeń (por. Rysunek 3). 

Rysunek 3. Dzienna liczba podróży metrem i autobusem w zestawieniu z liczbą 
zakażeń COVID-19 w Nowym Jorku w okresie czerwiec – sierpień 2020 r. 

 

Źródło: MTA, New York City Department of Health. 

Część podmiotów podejmowało więc różnego rodzaju działania promocyjne 
zachęcające pasażerów do korzystania z transportu publicznego. Przykładowo 
w Niemczech organizatorzy i operatorzy transportu uruchomili kampanię 
„gemainsam #besserweiter”, której celem było zwiększenie zaufania pasażerów do 
autobusów i pociągów. Na specjalnie dedykowanej stronie publikowano np. badania 

 



 

 

pokazujące brak zwiększonego ryzyka zakażenia się SARS-COV-2 podczas 
korzystania z  transportu publicznego w porównaniu z transportem prywatnym17. 

Respondentów w badaniu CAWI zapytano więc czy czują się bezpiecznie podróżując 
komunikacją publiczną - 62% badanych odpowiedziało twierdząco (Wykres 20). Co 
ciekawe, to w grupie osób z wykształceniem wyższym znajdował się największy 
odsetek osób, które nie czują się bezpiecznie korzystając z komunikacji zbiorowej. 

 

Osoby korzystające z komunikacji publicznej zostały zapytane o to, jakie działania 
służące zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego zostały przez nich 
zauważone. Zdecydowanie największa grupa badanych zauważyła wprowadzony 
obowiązek zakrywania nosa i ust w pojazdach komunikacji publicznej (85%). 
Zwrócono również uwagę na ograniczenie liczby osób wsiadających do pojazdów 
komunikacji publicznej (48%) (por Wykres 21.). 

 

https://www.besserweiter.de/index.html


 

 

 

Jednocześnie badani przedstawiciele organizatorów/operatorów transportu 
kolejowego wskazywali, że to właśnie obowiązek zakrywania nosa i ust w pojazdach 
komunikacji publicznej był dla pasażerów najtrudniejszy do respektowania. W wielu 
miastach podjęto działania wspólne z służbami: Policją oraz Strażą Miejską w celu 
egzekwowania tego nakazu. 

Należy także zaznaczyć, że oceniając z perspektywy czasu swoje działania podjęte 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego, badani mieli 
wątpliwości czy w przypadku powtórzenia się takiego zdarzenia należy podejmować 
je w takim zakresie. 

W kontekście przyszłości należy zastanowić się, czy nie są to 

działania na wyrost. Nie ma badań, które potwierdzają większą 

transmisyjność wirusa w pojazdach komunikacji, zaraża się drogą 

kropelkową, pasażerowie musieliby lizać poręcze by ten kontakt 

bezpośredni był łatwiejszy. Ozonowanie było realizowane 

w weekendy, bo potem musi minąć chwila zanim pojazd pojedzie ponownie. Średnio 

pojazd jest w ruchu przez 20 godzin, więc na ile czasu starczy ozonowanie? 



 

 

Pasażerowie się zmieniają, a ruch odbywa się bez przerwy. Te działania podnoszą 

koszty funkcjonowania transportu. [IDI, przedstawiciel miasta] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie całościowe miast i na ich systemy 
transportowe. Jej konsekwencje miały wpływ również na realizację projektów 
infrastrukturalnych i taborowych. W kontekście myślenia o przyszłości pojawia się 
więc pytanie: jak planować inwestycje transportowe uwzględniając i zakładając 
konieczność przygotowania się na zjawisk nagłych typu pandemia? Jak kształtować 
w tym zakresie plany transportowe miast? 

Z rozmów z przedstawicielami beneficjentów projektów w ramach działania 5.2 i 6.1 
POIiŚ wyłania się konieczność całościowego spojrzenia na funkcjonowanie 
transportu w okresie post-pandemicznym, które dotychczas nie było w pełni 
rozwinięte.  



 

 

Brakuje w Polsce szerokiego planowania - powiązania planowania 

przestrzeni razem z transportem. Władze stają przed pytaniem jak 

mają przemieszczać się ludzie, którzy przenieśli się na suburbia, gdzie 

do centrum miasta jest 10 km, dostępna jest jedna linia trakcyjna, 

a wąskie gardła drogowe sprawiają, że te 10 km jedzie się przez godzinę? Wszyscy 

zdalnie pracować po pandemii nie będą. [IDI, przedstawiciel beneficjenta działania 

5.2] 

Badani zwracają uwagę, że kluczowe dla planowania inwestycji transportowych jest 
właśnie traktowanie transportu jako części całościowej „układanki” związanej 
z funkcjonowaniem miasta. Realizacja nowych inwestycji powinna być przemyślana, 
zarówno pod kątem użyteczności, zasadności jak i możliwości finansowych danego 
podmiotu. 

Zintegrowana oferta przewozowa, umożliwiająca wybór różnych środków 
transportu, na danym obszarze aglomeracyjnym może przyczynić się do 
zwiększenia komfortu podróżnych. 

Zwrócono uwagę na brak zasadności dofinansowywania projektów mających na celu 
zwiększenie przepustowości dróg, ułatwiających wybór tego środka transportu. 

Nadal w dokumentach strategicznych krajowych, samorządowych 

priorytetem jest infrastruktura drogowa. A jej budowa przyczynia się 

do tego z czym teoretycznie walczymy: z niedostatecznymi 

wskaźnikami jakości powietrza, z nadmierną liczbą samochodów. 

[IDI, przedstawiciel beneficjenta działania 5.2] 

Zdaniem badanych, w okresie post-pandemicznym istotna będzie realizacja 
inwestycji wspierających rozwój multimodalnych systemów transportowych 
związanych np. z budową parkingów P&R, zwiększonym wykorzystaniem 
technologii. 

Odnosząc się do koniecznych zmian dotyczących planowania i realizacji działań 
transportowych, w tym projektów transportowych badani wskazywali na potrzebę 
wprowadzenia systemowych zmian, które w większym stopniu pozwolą na 
zabezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego przed wzrostem kosztów 
funkcjonowania komunikacji publicznej i cen realizacji inwestycji. Obecne 
mechanizmy nie uchroniły podmiotów publicznych przed negatywnymi skutkami 
pandemii, wynikającymi ze spadku przychodów z tytułu sprzedaży biletów. 



 

 

Nie było narzędzi/mechanizmów, które pozwoliłyby wesprzeć 

samorządowi transport publiczny – nie było „Tarczy” dla transportu, a to 

by wpłynęło pozytywnie na dostępne środki finansowe. [IDI, 

przedstawiciel miasta] 

Organizatorzy transportu publicznego w miastach przyznawali, że w okresie post-
pandemicznym istotne będzie takie kształtowanie harmonogramów projektów, by 
zostawić sobie większy zapas czasowy na uzyskiwanie szczególnie decyzji 
administracyjnych. Badani zaznaczali także, że tworząc nowe OPZ będą w większym 
stopniu zwracać uwagę na zapisy dotyczące np. przeniesienia kosztów zapewnienia 
środków dezynfekujących na operatorów transportu. 

W ramach modelowania ekonometrycznego w pierwszej kolejności obserwowano, 
jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na poziomy liczby pasażerów w transporcie 
publicznym oraz natężenie ruchu drogowego w każdym z trzech segmentów miast 
(ok. 100 tys., 500 tys. i ponad 1,5 mln mieszkańców). 

Największy odpływ pasażera związany z sytuacją pandemiczną miał miejsce 
w transporcie publicznym. Przykładowe dane dla warszawskiego metra (por. 
Wykres 22), pokazują spadek liczby pasażerów w kwietniu 2020 roku (lockdown) 
w stosunku do kwietnia 2019 roku o 86%. W kolejnych miesiącach 2020 roku 
następowało odbudowywanie liczby pasażerów, jednak ponowne wprowadzenie 
ograniczeń, wraz z rekordową liczbą zakażeń w okresie październik – grudzień 2020 
(II fala COVID-19 w Polsce), ponownie spowodował odpływ pasażerów z transportu 
publicznego, tym razem do najniższego poziomu -60%. III fala COVID-19 w Polsce 
nastąpiła w okresie marzec-kwiecień 2021, co również poskutkowało spadkiem 
odnotowywanej liczby pasażerów (w kwietniu 2021: -55%). Dopiero od maja 2021 
roku następował powrót pasażerów i najwyższy w okresie pandemicznym wynik 
odnotowano we wrześniu 2021 roku (76% pasażerów względem września 2019 roku). 

Podobne statystyki uzyskano dla miasta 500 tys. mieszkańców w zakresie liczby 
skasowań biletów elektronicznych w modelu check-in-check-out, z wyjątkiem tego, 
że liczba skasowań we wrześniu 2021 roku prawie osiągnęła wartość sprzed 
pandemii (z września 2019 roku). W mieście 100 tys. mieszkańców posłużono się 
półrocznymi statystykami dotyczącymi sprzedaży biletów, co nie pozwoliło na 
wyciągnięcie tak dokładnych wniosków (Załącznik 8). 



 

 

 

 

W przypadku ruchu drogowego spadki Średniego Dobowego Ruchu w wyniku stanu 
pandemicznego (por. Wykres 23) były zdecydowanie mniejsze niż spadki liczby 
pasażerów transportu publicznego. W szczytowych okresach pandemii, czyli 
kwiecień oraz listopad 2020 roku, dobowe natężenie ruchu spadało względem 
konsekwentnych miesięcy 2019 roku, odpowiednio o 39 i 16%. Ruch drogowy był 
zdecydowanie mniej podatny na ograniczenia i liczby zakażeń niż transport 
publiczny. 



 

 

 

Obserwacja sytuacji historycznej posłużyła do zamodelowania przyszłego wpływu 
pandemii na podział modalny transportu w miastach w ramach 4 scenariuszy: 

1. Lockdown / bardzo duże ograniczenia w transporcie publicznym 
2. Duża liczba zachorowań i część ograniczeń dotykających transport 

publiczny 
3. Duża liczba zachorowań i brak ograniczeń w transporcie publicznym 
4. Post-pandemiczny lub mało zachorowań (trwająca pandemia) 

Modelowanie przeprowadzono uwzględniając podział modalny na 4 gałęzie 
transportu: samochód, transport publiczny, rower i inne środki transportu 
(np.  taksówki, UTO). Dane wyjściowe o modal splicie dostarczył panel CAWI z 2019 
roku. Modelowanie dla ruchu samochodowego, rowerowego i transportu 
publicznego odbyło się na bazie powyżej wspomnianych danych od organizatorów 
transportu oraz zarządców ruchu drogowego. 

Przykładowo, dla miasta ponad 1,5 mln mieszkańców, wyjściowa sytuacja z udziałem 
transportu publicznego na poziomie 55% i ruchu samochodowego 34% przekształca 
się w zależności od scenariusza odpowiednio na poziom 21-48% w transporcie 
publicznym oraz 38-54% w transporcie samochodowym. Wzrostowi ulega udział 
transportu rowerowego, który zawiera się w przedziale między 12 a 23% 
(por. Wykres 24). 



 

 

 

 

Zestawienie wyników modelowania we wszystkich 3 segmentach miast przedstawia 
Wykres 25. Im obszar modelowania był zamieszkany przez coraz większą liczbę 
mieszkańców, tym udział podróżnych w transporcie samochodowym rośnie jeszcze 
bardziej niż w przypadku miast o mniejszej liczbie mieszkańców. W każdym ze 
scenariuszy w najgorszej sytuacji pozostaje transport publiczny, dla którego 
następują największe odpływy pasażerów. W okresie pandemicznym szansę na 
rozwój ma natomiast rower, gdzie jego udziały w całości wykonywanych podróży 
znacznie rosną. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza desk research pokazuje, że w okresie post-pandemicznym można 
wyodrębnić kilkanaście trendów, które wpływać będą na kształtowanie systemów 
transportowych w najbliższej przyszłości. 

Wśród globalnych trendów badacze wskazują m.in. na: 

• zwiększenie nierówności społeczno - gospodarczych związanych 
ze wzrostem bezrobocia, zmniejszeniem PKB, co może przyczynić się 
do zmniejszenia liczby podróży, zmiany godzin podróżowania, 

• zmniejszenie wzrostu popytu na mobilność pasażerów w miastach 
związanego np. z czasowym ograniczeniem turystyki czy podróży 
służbowych, 

• przyspieszenie transformacji topologii miast – kształtowanie miast 
wielobiegunowych umożliwiających ograniczenie potrzeby dojazdu do 
centrum miasta. 

Wśród trendów behawioralnych, które mogą wpływać na zmiany nawyków 
pasażerów wyróżnia się m.in.: 

 

 

 

 



 

 

• zwiększenie udziału osób pracujących z domu, mających elastyczne godziny 
pracy, co może powodować mniejszą potrzebę przemieszczania się, 
zwłaszcza w godzinach szczytów komunikacyjnych, 

• wzrost znaczenia poczucia bezpieczeństwa w transporcie - strach przed 
infekcją będzie towarzyszyć pasażerom w najbliższych latach i będzie 
wpływać na wybór środka transportu, 

• popularyzację korzystniejszych dla zdrowia form podróżowania 
zapewniających większy ruch (rower, pieszo). 

Wszystkie te czynniki wpływać będą na funkcjonowanie transportu, w tym 
transportu publicznego w najbliższych latach. 

Analiza desk research pokazuje, że większość badaczy i przedstawicieli miast 
przewiduje, że udział transportu indywidualnego (rower, pieszy, samochód) 
w podziale modalnym ruchu będzie wzrastał. Istnieje jednak duża rozpiętość 
oczekiwań dotyczących skali tego wzrostu, od zera do ponad 50 procent18. 

Również w badaniu CAWI starano się określić podział modalny codziennych 
podróży w wybranych polskich miastach w okresie pandemii COVID-19 i po jej 
ustaniu. W okresie pandemii COVID-19 ponad połowa badanych wybierała 
samochód jako podstawowy środek codziennych podróży (55%), ponad ¼ korzystała 
z komunikacji zbiorowej (28%), a rowerem przemieszczało się 8% respondentów. 
W okresie post-pandemicznym, zgodnie z deklaracjami badanych, nieznacznie 
wzrośnie odsetek korzystających z samochodu (56%), przy jednoczesnym spadku 
poruszających się komunikacją zbiorową (27%). O 4 p.p. może wzrosnąć natomiast 
odsetek osób korzystających z roweru jako podstawowego środka transportu. 

 
18 The Future of Mobility post-COVID, UITP & Arthur D. Little, 2020 



 

 

  

Warto również zwrócić uwagę na możliwe kształtowanie się podziału modalnego 
codziennych podróży w miastach w okresie post-pandemicznym w poszczególnych 
miastach (Wykres 27.). Warszawa jest jednym miastem, w którym udział osób 
deklarujących wybór transportu publicznego jest wyższy od odsetka badanych 
wskazujących na samochód jako podstawowy środek transportu. W przypadku 
jeszcze 6 innych miast (Wrocław, Gdynia, Kraków, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz) 
udział samochodu jako codziennego środka transportu nie będzie przekraczał 50% 
podróży. Analizując deklarowane wykorzystanie roweru, jako codziennego środka 
podróży najwyższy udział tego środka transportu uzyskano w badaniu wśród 
mieszkańców Opola (25%), a najniższy wśród mieszkańców Gorzowa 
Wielkopolskiego (5%).  

Porównując otrzymane wyniki z badaniem pn. Ocena poprawy płynności 
i bezpieczeństwa ruchu – VI Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, widoczny jest wzrost odsetka osób deklarujących jako 
wybór codziennego środka transportu samochodu w przypadku Torunia (o 10 p.p.), 
Zielonej Góry (o 7 p.p.) i Gorzowa Wielkopolskiego (o 13 p.p.). 
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Tak jak wspomniano wcześniej, badani przedstawiciele miast szacują, że obecnie do 
transportu (stan na 10.2021) powróciło ok. 70-90% podróżnych. Powrót do liczby 
pasażerów przewożonych w okresie przed pandemią COVID może zależeć od wielu 
różnych czynników, w tym od formy wykonywanej pracy. 

Na podstawie danych z badania CAWI można zauważyć, że w zarówno w okresie 
pandemii (Wykres 28), jak i w okresie post-pandemicznym (Wykres 29) większość 
pracowników, realizowała bądź planuje realizować swoje obowiązki w formie 
stacjonarnej. W okresie pandemii widoczny był jednak mniejszy odsetek osób 
deklarujących pracę w formie stacjonarnej w większych miastach (400 tys. i więcej 
mieszkańców), niż w mniejszych (poniżej 400 tys. mieszkańców). Widoczna jest 
również popularność w większych ośrodkach miejskich pracy hybrydowej 
(częściowo stacjonarnej i zdalnej) oraz pracy całkowicie zdalnej. Może być to 
spowodowane większym udziałem korporacji na rynku pracy w największych 
miastach. W wielu tego typu firmach praca zdalna jest równie efektywna, co 
stacjonarna i nadal utrzymywana. Jednocześnie duża liczba zatrudnionych, która 
mogła sprzyjać transmisji wirusa COVID-19 wymusiła rotację pracowników 
w biurze– stąd popularność trybu hybrydowego. 



 

 

W okresie post-pandemicznym przewidywany jest spadek udziału osób planujących 
wykonywanie pracy zdalnej – w miastach między 100 a 200 tys. mieszkańców spadek 
(w stosunku do stanu obecnego) wynosi 2,5 pp., w miastach między 200 a 400 tys. 
mieszkańców – 2,7 pp., natomiast w największych miastach powyżej 400 tys. 
mieszkańców spadek wynosi jedynie 0,8 pp. Zauważalny jest przewidywany wzrost 
udziału pracy hybrydowej – w miastach między 100 a 200 tys. mieszkańców o 4,8 
pp., w miastach między 200 a 400 tys. mieszkańców – o 5 pp., a w miastach powyżej 
400 tys. mieszkańców – o 4 pp. Z powodu przewidywanego ograniczenia pracy 
wyłącznie zdalnej można wywnioskować, że po pandemii niektóre osoby, które do 
tej pory nie pracowały stacjonarnie, będą dojeżdżać do miejsca pracy. 

 

 

 

 



 

 

Opinie badanych przedstawicieli organizatorów/operatorów transportu 
zbiorowego oraz beneficjentów działania 5.2 POIIŚ dotyczące dalszego powrotu 
pasażerów do transportu zbiorowego są podzielone. 

Część osób zaznacza, że do transportu publicznego wrócą tylko ci, którzy „będą 
musieli”. Inni zauważają zmiany związane ze zwiększeniem świadomości społecznej 
na temat zmian klimatu i wskazują, że ludzie będą chcieli podejmować działania na 
rzecz niskoemisyjności. 

Wskazywano, iż z uwagi na dostępność do samochodu wiele osób przyzwyczaiło się 
do poruszania nim po mieście i odwrócenie tego trendu jest wyzwaniem dla 
wszystkich organizatorów transportu zbiorowego. 

Należy zaznaczyć, że samochód stał się zasobem niższego rzędu, nie 

wymagane są wielkie fundusze by go mieć. I konkurowanie z nim 

transportu publicznego nie jest proste. [IDI, przedstawiciel beneficjenta 

działania 5.2. POIiŚ] 

Respondenci w badaniu CAWI wskazują, iż kluczowym działaniem, które miasta 
mogłyby podjąć w celu zachęcenia do korzystania z komunikacji zbiorowej jest 
zmniejszenie poziomu cen biletów (Wykres 30). Warto jednak zaznaczyć, że 
zdaniem części badanych przedstawicieli organizatorów/operatorów transportu 
zbiorowego, podnoszenie cen może być jednym z możliwych kierunków zmian 
polityki transportowej biorąc pod uwagę rosnące ceny paliw, płacy minimalnej czy 
obniżone dochody samorządów. 



 

 

 

 

Jednocześnie, to właśnie we wzroście cen paliw dotykających użytkowników 
transportu indywidualnego miasta widzą jedną z szans na zachęcenie mieszkańców 
do powrotu do komunikacji publicznej. 

Badani zwracają uwagę także na znaczenie odbioru społecznego transportu 
publicznego. Wskazują, że należy promować transport zbiorowy jako ekologiczny, 
niskoemisyjny, bezpieczny. Kluczowe jest zwiększanie świadomości społecznej 
mieszkańców na temat zmian klimatu, potrzeb neutralizacji emitowanych przez 
transport indywidualny zanieczyszczeń. 

Jednocześnie zaznaczają, że istnieje kilka warunków, których spełnienie może 
przyczynić się do wzrostu popularności transportu zbiorowego: 

• Funkcjonowanie stabilnego, niezawodnego i odpowiadającego oczekiwaniom 
użytkownika systemu transportowego – w tym przypadku badani wskazują 
na konieczność ograniczenia liczby opóźnień w stosunku do założonych 
rozkładów jazdy, poprawienie dostępności i czytelności informacji 
o rozkładach jazdy, zwiększenie liczby połączeń w godzinach szczytu, by 
podróżowanie było bardziej komfortowe, 

• Powiększanie stref płatnego parkowania, szczególnie w centrach miast – 
w wywiadach przytaczano przykłady, gdy cena biletów na transport 



 

 

zbiorowy była wyższa niż cena abonamentu parkingowego, co było zdaniem 
badanych czynnikiem zniechęcającym do wyboru autobusu czy tramwaju, 

• Budowa parkingów P&R oraz B&R oraz wygodnych centrów przesiadkowych 
pozwalająca pasażerom na pozostawienie dotychczasowego środka 
transportu i jego komfortową zmianę. 

Przedstawiciele operatorów i organizatorów transportu zbiorowego zaznaczają, że 
bez środków zewnętrznych nie ma możliwości realizacji dużych, kapitałochłonnych 
projektów inwestycyjnych. Zaznaczano również, że w okresie post-pandemicznym 
kluczowe będzie zaplanowanie środków finansowych na utrzymanie bądź rozwój 
systemów transportowych w miastach. Z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowania inwestycji ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego 
przy kształtowaniu programów inwestycyjnych warto zastanowić się nad 
uzależnieniem finansowania inwestycyjnego od zapewnienia utrzymania lub 
odpowiedniego rozwoju oferty. Badani wskazywali przykłady działań 
infrastrukturalnych z programów krajowych dotyczących np. budowy odcinka linii 
kolejowej, gdzie okazało się, że nie ma zainteresowania bądź możliwości 
finansowych świadczenia w danym miejscu usługi pasażerskiej w dłuższym okresie 
czasu, mimo obecności infrastruktury. 

Wprowadzenie obowiązku finansowania i realizacji komplementarnych działań 
operacyjnych, przy jednoczesnej redukcji do minimum wymaganego wkładu 
własnego beneficjentów projektów inwestycyjnych (w tym unijnych) zapewni 
dodatkowy strumień finansowy na rozwój oferty w trudnych czasach wychodzenia 
z pandemii. 

Zdaniem badanych organizatorów i operatorów transportu zbiorowego kluczowe 
jest także utrzymanie, a nawet zwiększenie wydatków z budżetu miast na 
funkcjonowanie transportu publicznego, dodatkowe środki finansowe na 
działalność komunikacji zbiorowej można uzyskiwać poprzez poszerzanie stref 
płatnego parkowania.  

Eksperci uczestniczący w panelu ekspertów zwracali także uwagę na konieczność 
większej promocji transportu zbiorowego i kreowanie jego „pozytywnego 
wizerunku”. Do działań tego typu warto, ich zdaniem, zaangażować lokalne 
autorytety. Dotarcie z przekazem powinno następować dzięki różnym środkom 
komunikacji – w szczególności wykorzystać warto do tego media społecznościowe. 
Przytaczano przykłady gmin, w których konsekwentnie prowadzona przez władze 
lokalne polityka zachęcania do korzystania z komunikacji publicznej daje wymierne 
efekty – przekłada się na wzrost pasażerów.  

Badanych operatorów i organizatorów transportu zbiorowego poproszono również 
o wskazanie zmian w ofercie przewozowej podjęte w okresie pandemii COVID - 19, 
które mogą mieć charakter trwały. Większość z rozmówców nie była w stanie 
wyszczególnić rozwiązań, które zostaną zastosowane w dłuższym okresie. Ci, którzy 



 

 

się tego podjęli wskazywali na dublowanie kursów autobusów, w godzinach szczytu 
popołudniowego z przystanków gdzie swoje siedziby mają najwięksi pracodawcy 
w mieście. Oceniano, że zmiana ta była pozytywnie przyjęta przez pasażerów 
i uatrakcyjniała ofertę przewozową. 

Operatorzy i organizatorzy transportu publicznego w miastach znajdujących się 
w zachodniej części Polski wskazują, że wyzwaniem w okresie post-pandemicznym 
będzie zapewnienie oczekiwanej liczby połączeń z uwagi na problem braku 
kierowców autobusów i motorniczych tramwajów. W okresie licznych restrykcji 
ograniczających ruch turystyczny kierowcy autobusów turystycznych chętnie 
podejmowali pracę jako kierowcy publicznego transportu zbiorowego, po 
złagodzeniu obostrzeń woleli wrócić do dotychczas wykonywanego zawodu. 

Jak wskazano, jest kilka przyczyn powodujących deficyt osób chętnych do pracy 
w transporcie zbiorowym w tej części kraju: 

• Bliskość granicy z Niemcami, gdzie stawki wynagrodzenia są wyższe, 
• Niska konkurencyjność zarobków kierowców w transporcie zbiorowym 

w porównaniu np. do kierowcy TIRa, 
• Trudność pracy związana z godzinami pracy i ciągłym kontaktem z klientem 

– pasażerem, 
• Brak poczucia atrakcyjności zawodu wśród osób młodych, 

Należy tu również zaznaczyć, że miasta starają się znaleźć choćby doraźne 
rozwiązanie problemu braku kierowców. Przykładowo w Gorzowie Wielkopolskim 
część pracowników biurowych MZK posiada uprawnienia do kierowania 
autobusami/tramwajami i w przypadku wystąpienia braków kadrowych wśród 
kierowców bądź motorniczych podejmuje się tego działania. 

Paneliści zwrócili również uwagę na konieczne zmiany związane z zapewnieniem 
dostępności do transportu publicznego. Szansy na jego rozwój upatrują 
w automatyzacji transportu, wskazując na możliwość uruchamiania transportu na 
tzw. na żądanie, co może ułatwiać dotarcie z ofertą na tereny styku miast 
z obszarem wiejskim. 



 

 

 

  

 



 

 



 

 

 

 

Podsumowaniem prac badawczych było przygotowanie analizy SWOT 
transportu publicznego w kontekście celów POIiŚ (Tabela 11, Tabela 12). Analiza 
SWOT jest techniką analizy informacji, która porządkuje je w podziale na cztery 
kategorie: mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 

Głównym celem POIiŚ jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 
W odniesieniu do projektów o charakterze transportowym wskazuje się na potrzebę 
zwiększenia liczby osób podróżujących publicznym transportem zbiorowym, jako 
podstawowe założenie dotyczące wsparcia. 

• Działalność organizatorów 
i operatorów transportu 
utrzymujących ciągłość pracy 
przewozowej przez cały 
dotychczasowy okres pandemii 
COVID-19 

• Wzmocnienie taboru oraz 
poprawa dostępności transportu 
publicznego w miastach dzięki 
realizacji projektów POIiŚ 

• Podjęte działania zabezpieczające 
pasażerów i obsługę przed 
możliwością zakażenia się 
wirusem 

• Poprawa bezpieczeństwa 
związanego z liczbą zdarzeń 
drogowych 

• Spadek liczby pasażerów transportu 
zbiorowego 

• Spadek dochodów z tytułu sprzedaży 
biletów 

• Wzrost czasu przejazdu transportem 
zbiorowym w okresie pandemii 
COVID-19 

• Opóźnienia w realizacji części 
projektów związane z kwestiami 
administracyjno– prawnymi 

• Wzrost cen utrudniający 
rozstrzygnięcie przetargów na 
realizację projektów 



 

 

 

 

• Zmiany w świadomości społecznej 
mieszkańców miast związane np. 
ze zmianami klimatu 

• Rosnąca akceptacja społeczna dla 
działań służących racjonalizacji 
wykorzystania transportu 
indywidualnego np. rozszerzania 
stref płatnego parkowania 

• Rosnące koszty użytkowania 
samochodu osobowego 

• Osłabione finansowanie operacyjne 
transportu publicznego wskutek 
obniżki podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

• Ryzyko ograniczenia oferty 
przewozowej z przyczyn 
finansowych i przez to – odpływu 
pasażerów i pogłębienia deficytu 
operacyjnego 

• Brak możliwości przewidzenia 
terminu zakończenia pandemii 

• Pogłębianie się problemu braku 
kierowców, co utrudni kształtowanie 
odpowiedniej oferty przewozowej 

• Brak środków finansowych, w tym 
wkładu własnego, na realizację 
dalszych działań związanych 
z poprawą funkcjonowania 
transportu zbiorowego 
współfinansowanych w ramach 
funduszy europejskich 

• Zmniejszona potrzeba mobilności 
wśród mieszkańców miast 

 



 

 

 

 

Wnioski dotyczące wpływu COVID-19 na projekty transportowe współfinasowane 
z POIiŚ w ramach i ich zakładane efekty 

1. Wzrost kosztów realizacji inwestycji w okresie pandemii COVID-19.  

Pandemia COVID-19 i spowodowane przez nią zmiany w gospodarce zarówno 
krajowej, jak i zagranicznej wpłynęły na wzrost cen realizowanych inwestycji. 
W szczególności dotyczy to projektów infrastrukturalnych. Badając założone 
w Studiach Wykonalności kwoty inwestycji stwierdzono przekroczenie założonej 
wartości całkowitej w przypadku 18 projektów (60% badanych w tym zakresie 
projektów), w tym 8 projektów, w których głównym elementem był zakup taboru. 
Średni wzrost kosztów inwestycji wyniósł ok. 22% w stosunku do wartości 
założonych w Studiach Wykonalności.  

2. Opóźnienia w realizacji projektów finansowanych w ramach POIiŚ 

Badania jakościowe pozwoliły na wskazanie, że pandemia COVID-19 ma wpływ na 
harmonogram realizowanych projektów. Badani wskazywali, że wśród 
najczęstszych przyczyn odnotowanych opóźnień są m.in. problemy 
administracyjno-prawne związane np. z wydłużonym czasem pozyskania decyzji 
administracyjnych czy odbiorem prac, absencje chorobowe pracowników czy 
słabsza dostępność pracowników, w tym zagranicznych.  

3. Ryzyko zmian w zakładanych, docelowych wartościach wskaźników 
rezultatu 

Badani zwracają uwagę na wskaźnik dotyczący liczby przewozów komunikacją 
miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej wskazując na 
możliwe trudności z pełną realizacją tego wskaźnika – jego założonych wartości. 
Pandemia miała wpływ na liczbę osób w komunikacji publicznej, a co za tym idzie 
również na poziom osiągnięcia tego wskaźnika. Na podobne trudności przy 
osiągnięciu zakładanych wartości w przypadku wskaźnika „praca przewozowa 
w kolejowym transporcie pasażerskim”, wskazują beneficjenci działania 5.2 POIiŚ. 
Badanym trudno było jednak oszacować o ile procent mogą zmniejszyć się wartości 
tego wskaźnika, wskazując na uzależnienie końcowych wartości od dalszego 
rozwoju sytuacji epidemicznej. Z danych UTK wynika, że ogółem praca przewozowa 
w kolejowym transporcie pasażerskim uległa w 2020 roku obniżeniu o 37,73%, co 
może pokazywać skalę zmian wartości zakładanego wskaźnika. W przypadku 
wskaźnika „uniknięta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania transportu 
publicznego”, badani szacują, że z uwagi na pandemię COVID-19, ogólny spadek 



 

 

przemieszczania się ludności i ograniczenie funkcjonowania transportu 
zbiorowego, wartość wskaźnika może być nieznacznie wyższa od zakładanej. 

4. Wzrost natężenia ruchu samochodowego oraz czasu przejazdu w okresie 
pandemicznym 

Celem głównym osi priorytetowej VI jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego 
transportu miejskiego. Założono, że dzięki podejmowanym działaniom nastąpi 
poprawa płynności ruchu. Badania dotyczące czasu przejazdów pojazdów 
indywidualnych oraz komunikacji zbiorowej pokazują, że w okresie pandemii 
COVID-19 (październik 2021 r. względem października 2019 r.) wzrósł czas przejazdu 
na poszczególnych relacjach. Odsetek relacji, na których odnotowano wydłużenie 
czasu przejazdu wynosi 30% w szczycie porannym, 24% w międzyszczycie oraz 37% 
w szczycie popołudniowym. W części przypadków wpływ na zmiany mogły mieć 
realizowane inwestycje o charakterze drogowym i związane z tym zmiany 
organizacji ruchu, jednak najczęściej to zwiększony ruch drogowy spowodował 
wydłużenie czasu przejazdu. Wskazuje to na duże znaczenie konkurencyjnej 
komunikacji publicznej dla płynności ruchu indywidualnego. 

5. Zmiana natężenia ruchu nie wpłynęła na skalę zmian w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza w miastach 

Planując interwencję w ramach POIiŚ zaplanowano ograniczenie negatywnego 
wpływu transportu na środowisko naturalne. Analiza ekonometryczna wykazała, że 
wpływ ruchu drogowego obniżonego w wyniku COVID-19 na wyniki pomiarów 
odnotowywanych na stacjach pomiaru zanieczyszczeń (PM10, NO2) jest 
niedostrzegalny. Parametry związane z jakością powietrza nie ulegały znaczącej 
poprawie w wyniku zmniejszonego ruchu drogowego. Jednocześnie 
zaobserwowano, iż temperatura w latach 2019-2020 miała dużo większy wpływ na 
odczyty zanieczyszczeń niż zmieniające się poziomy natężenia ruchu drogowego. 
Zaobserwowano pogarszanie się wartości wskaźników emisji PM10 i NO2 
w miesiącach „zimowych”. Pokazuje to, że niska emisja będąca wynikiem efektem 
spalania niskiej jakości paliwa, przestarzałych pieców ma dużo większy wpływ na 
jakość powietrza. Należy przypuszczać, że podobne tendencje mogą być zauważalne 
również w  przyszłych latach. 

Wnioski dotyczące funkcjonowania transportu publicznego w okresie pandemii 
COVID-19 

6. Brak strategii kryzysowych dla transportu publicznego 

Jak pokazał okres pandemii COVID-19, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 
zjawiska wpływającego w znacznym stopniu na funkcjonowanie transportu 
zbiorowego. W dotychczas przyjmowanych przez organizatorów i operatorów 
transportu założeniach nie uwzględniano takiego ryzyka, które wiązałoby się, 
w znaczący sposób, z ograniczeniem wielkości potoków pasażerskich, a z drugiej 



 

 

strony – z koniecznością zwiększenia liczby pojazdów obsługujących niektóre 
kierunki, a nawet – ograniczania popytu fakultatywnego (np. innego niż dojazdy do 
pracy tzw. essential workers, czyli pracowników nie mogących pracować zdalnie). 
Beneficjenci nie dysponowali gotowymi scenariuszami, ani doświadczeniem 
w reakcji na tego typu zdarzenia, co skutkowało testowaniem różnego typu 
rozwiązań pozwalających zapanować nad sytuacją. Po prawie dwóch latach trwania 
pandemii COVID-19, organizatorzy i operatorzy transportu mają już możliwość 
czerpania z doświadczeń krajowych i zagranicznych, dotyczących budowania 
scenariuszy na wypadek różnego rodzaju zdarzeń, obejmujących m.in. identyfikację 
kluczowych połączeń koniecznych do utrzymania w pierwszym rzędzie, posiadanie 
dostępu do rezerwowej kadry i pojazdów itp. Przykładowo w Gorzowie 
Wielkopolskim część pracowników biurowych MZK posiada uprawnienia do 
kierowania autobusami/tramwajami i w przypadku wystąpienia braków kadrowych 
wśród kierowców bądź motorniczych podejmuje się tego działania.  

7. Niestabilność regulacji krajowych dotyczących transportu publicznego, 
powodująca chaos organizacyjny i wzrost kosztów 

Organizatorzy transportu publicznego wskazywali, że istotnym wyzwaniem 
w okresie COVID-19 było dostosowywanie się do wprowadzanych często w sposób 
nieprzewidywalny, nagły, rozporządzeń dotyczących np. ograniczeń w możliwej do 
przewiezienia liczbie pasażerów czy zamknięcia cmentarzy w przededniu okresu 
Wszystkich Świętych. Konsekwencją tych działań była konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań organizacyjnych – zmiany informacji (o rozkładzie jazdy, 
dopuszczalnej liczbie pasażerów) umieszczanej na i w pojazdach, przystankach, 
stronach internetowych i w mediach. To każdorazowo generowało dodatkowy koszt 
operacyjny transportu publicznego w postaci pracy ludzi i wytworzenia materiałów 
informacyjnych. 

8. Wzrost znaczenia cyfryzacji w komunikacji publicznej  

Jedną ze zmian, którą zaobserwowano w okresie pandemii jest ograniczenie 
sprzedaży biletów w papierowej formie. Z uwagi na niechęć np. do dotyku ekranu 
biletomatu, kontaktu bezpośredniego ze sprzedawcą lub kierowcą, wzrósł też udział 
elektronicznych form zakupu biletów komunikacji zbiorowej np. przez kody QR 
i aplikacje. Miasta starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, 
wprowadzając możliwość np. płatności kartą, tam gdzie wcześniej jej nie było. 
Należy jednak podkreślić, że tempo cyfryzacji było mniejsze niż w wielu innych 
branżach – np. szkolnictwie i logistyce, gdzie ad hoc wdrożono imponujące zmiany. 

9. Zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo pasażerskie 

Wyniki badania wskazują, że jedną z głównych przyczyn niewybierania transportu 
zbiorowego w okresie pandemii COVID-19 była obawa przed zarażeniem się od 
innych osób. Pasażerowie coraz mocniej zwracają uwagę na kwestię higieny 



 

 

i bezpieczeństwa sanitarnego podczas podróżowania, a zatem coraz mniej 
akceptują podróże w warunkach zatłoczenia. Reakcja na to zjawisko może być z kolei 
trudna do realizacji w warunkach ograniczonego finansowania bieżącego. 

Zwrócono uwagę na pojawiające się zmiany zachowań związane z wyborem 
niezatłoczonych części pojazdów, unikaniem miejsc stojących przy drzwiach, 
blokowaniem torbą/rzeczami miejsca obok siebie aby zwiększyć dystans. 

Równie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podróży, związane 
z liczbą zdarzeń drogowych. Wskaźniki związane z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego (liczba wypadków, liczba osób rannych) były w okresie pandemii niższe 
niż przed pandemią (odpowiednio spadek o 20% i 36%) . Równocześnie przy 
mniejszej liczbie zdarzeń, w 6 miastach odnotowano wzrost liczby ofiar, co 
pokazuje, że wypadki były groźniejsze w skutkach.  

Przyszłość transportu w okresie post-pandemicznym  

10. Zmiany zachowań i nawyków mieszkańców miast mogą spowodować 
odpływ pasażerów od transportu publicznego, co utrudni realizację celów 
klimatycznych 

Badanie pokazało, że w sposób szokowy, acz krótkotrwały zmieniła się w okresie 
pandemii COVID-19 aktywność mieszkańców miast. Upowszechnienie się pracy 
zdalnej i hybrydowej oraz chęć do kontynuacji pracy w takich formach przyczynia 
się do zmniejszenia zapotrzebowania na mobilność. Jednocześnie dane pokazują, że 
część pasażerów, którzy zrezygnowali z komunikacji publicznej, przesiadła się do 
samochodu, co powoduje zwiększony ruch drogowy. Zmiany zaszły jednak w sferze 
psychologicznej – pasażerowie transportu zbiorowego coraz częściej oczekują 
mniejszego zatłoczenia pojazdów.  

Obecnie szacuje się, że do transportu zbiorowego powróciło ok. 70-90% pasażerów, 
którzy korzystali z niego przed okresem pandemii COVID-19, a zatem zmiany 
długoterminowe nie mają charakteru rewolucyjnego. Zwiększa się zainteresowanie 
wyborem rowerów jako środka codziennego transportu. Ruch samochodowy osiąga 
wartości sprzed pandemii lub zaczął je przekraczać. Organizatorzy transportu 
zastanawiają się, w jaki sposób kształtować transport w mieście by był on bardziej 
zrównoważony. Istotne jest, ich zdaniem, zachęcanie mieszkańców do wyboru 
innych niż samochód osobowy środków transportu. Badani wskazują, że należy 
promować transport zbiorowy jako ekologiczny, niskoemisyjny, bezpieczny. 
Kluczowe jest zwiększanie świadomości społecznej mieszkańców na temat zmian 
klimatu, potrzeb neutralizacji emitowanych przez transport indywidualny 
zanieczyszczeń. 

W badaniu podkreślono znaczenie dobrej, dostępnej oferty przewozowej 
odpowiadającej oczekiwaniom obecnych i potencjalnych użytkowników. 
Tymczasem samorządy miejskie i wojewódzkie – jako organizatorzy transportu – 



 

 

mają poważnie ograniczone finansowanie operacyjne, ze względu m.in. na 
jednorazowe koszty wynikające z pandemii oraz obniżenie wpływów z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych, co może powodować chęć do 
ograniczania kosztów funkcjonowania transportu publicznego. 

Szansą na zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego są 
również rosnące koszty użytkowania samochodu osobowego, w tym ceny paliw, 
które mogą skłonić część osób do wyboru publicznych środków transportu.  

11. Niedostatecznie zintegrowane i zbyt prosamochodowe systemy 
transportowe miast 

Organizatorzy transportu zbiorowego zwracają uwagę, że w okresie post-
pandemicznym istotną rolę pełnić będzie całościowe kształtowanie transportu 
i traktowanie go jako ważnego elementu miasta zrównoważonego. Dotychczas 
widoczne było zbytnie nastawienie na rozwój transportu sprzyjającego ruchowi 
samochodowemu w miastach. Wobec malejącego pokrycia kosztów wpływami, 
zwraca się uwagę na możliwość odważniejszego inicjowania przedsięwzięcia 
z zakresu integracji taryfowej komunikacji z koleją, jednocześnie jednak osłabione 
przychody samorządów stają się tu dodatkową barierą. 

Z badania ankietowego wynika, że kluczowymi potrzebami pasażerów w kontekście 
funkcjonowania transportu zbiorowego są m.in. jego niezawodność, punktualność, 
dostępność, odpowiedni czas przejazdu oraz cena. Wśród najczęściej 
wskazywanych postulatów dotyczących polityki transportowej wyróżnić można 
zmniejszenie ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrach miast, popularyzację 
transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego. Wszystkie te elementy wpływają na 
podejmowane przez mieszkańców decyzje na temat wyboru danego środka 
transportu. 

12. Ukierunkowanie wsparcia systemów transportowych miast na projekty 
kształtujące zrównoważony rozwój miejski 

Badani zwracali uwagę, że kluczowe dla planowania inwestycji transportowych jest 
traktowanie transportu jako części całościowej „układanki” związanej 
z funkcjonowaniem miasta. Realizacja nowych inwestycji powinna być przemyślana, 
zarówno pod kątem użyteczności, zasadności jak i możliwości finansowych danego 
podmiotu. Zwrócono uwagę na konieczność ograniczania możliwości prowadzenia 
zarówno inwestycji wzajemnie na siebie oddziałujących np. równoległy rozwój tras 
samochodowych oraz transportu publicznego, jak i inwestycji zwiększających 
popularność samochodu jako podstawowego środka transportu.  



 

 

 

Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego możliwe było sformułowanie 
zarówno rekomendacji odnoszących się zarówno do obecnej perspektywy, których 
wdrożenie może np. ułatwić realizację badania ewaluacyjnego ex-post POIIŚ, jak 
i rekomendacje, które będą użyteczne z punktu widzenia programowania nowej 
perspektywy finansowej dla całego obszaru transportu.  

1. Rekomendacje dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 

Biorąc pod uwagę wpływ pandemii COVID-19 na projekty transportowe realizowane 
w ramach działań 5.2 i 6.1 POIIŚ w obecnej perspektywie rekomenduje się: 

• Kontynuację indywidualnego rozpatrywania wniosków od beneficjentów 
dotyczących terminu realizacji projektu i potrzeb jego aneksowania. 

• Monitorowanie sytuacji beneficjentów w zakresie dokonywania zmian 
w umowach z wykonawcami w zakresie wzrostu wynagrodzeń wynikających 
z siły wyższej (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020), by poznać skalę takich 
działań. 

• Prowadzenie badań wśród beneficjentów pozwalających na określenie 
wpływu pandemii COVID-19 na  stan realizacji projektów i identyfikujących 
problemy związane z założonymi harmonogramami, kosztorysami bądź 
umożliwiającymi pozyskanie wartości wskaźników (np. na wzór badania pn. 
Analiza wpływu epidemii COVID-19 na realizację projektów 
infrastrukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Instrumentu 
„Łącząc Europę” (CEF)). 

2. Rekomendacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027 

I. Wsparcie dla organizatorów transportu i obszarów aglomeracyjnych 
kształtujących zintegrowaną politykę mobilności 

Istotne dla kształtowania zrównoważonego rozwoju miejskiego jest wdrażanie 
Planów zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, 
w skrócie SUMP) porządkujących długookresowe zamierzenia miast i ich obszarów 
funkcjonalnych w zakresie kształtowania systemów transportowych, w tym 
działania inwestycyjne, operacyjne oraz promocyjne. 

Wsparcie, zarówno doradcze, jak i finansowe dla jednostek samorządu 
terytorialnego powinno być ukierunkowane na stworzenie warunków do 
zbilansowanego i zintegrowanego rozwoju wszystkich środków transportu, 
a w szczególności tych ekologicznych i najbardziej zrównoważonych. W obecnej 
i przyszłej perspektywie rekomendowane jest utrzymanie wsparcia na wsparcie 
podmiotów w przygotowywaniu tego typu dokumentów.  



 

 

Decyzje o inwestycjach należy podejmować na podstawie analizy całościowej 
wpływu na wszystkie gałęzie transportu oraz modelowaniu przejść pasażerów 
pomiędzy różnymi formami przemieszczania się. Należy ograniczać możliwość 
prowadzenia inwestycji wzajemnie kanibalizujących swoje efekty (równoległy 
rozwój tras samochodowych oraz transportu publicznego), które doprowadzają do 
sumarycznego wzrostu kosztu funkcjonowania systemów transportowych miast. 
Oprócz tego SUMPy powinny zawierać zobowiązania dotyczące finansowania 
operacyjnego systemów transportowych. 

Podobną rolę w odniesieniu do operatorów kolejowych powinny pełnić Regionalne 
plany transportowe. 

W tworzonych dokumentach oraz planach projektów warto uwzględnić zapisy 
wskazujące na ryzyko pojawienia się ponownej sytuacji nadzwyczajnej i określić 
możliwe sposoby reagowania działania np. w formie scenariuszy wariantowych. 

II. Wsparcie działań na rzecz powrotu pasażerów do komunikacji zbiorowej 

Szacuje się, że mimo powrotu w większości miast do pierwotnej oferty przewozowej 
liczba pasażerów jest o ok. 10-30% niższa niż przed okresem pandemii COVID-19. 
Jakkolwiek zmiany te mają charakter przejściowy i po ustaniu pandemii spadek ten 
będzie mniejszy, to jednak w zestawieniu z przewidywanym osłabieniem finansów 
samorządów może wystąpić zjawisko ograniczenia oferty przewozowej i trwałej 
redukcji przewozów komunikacją miejską. 

Istotne jest więc podjęcie działań mających na celu zachęcenie mieszkańców do 
powrotu do komunikacji zbiorowej, zaś samorządy – do utrzymywania oferty 
przewozowej. Rozwój oferty związane ze zwiększeniem częstotliwości przejazdu, 
wzrostem liczby połączeń, szczególnie w godzinach szczytu czy zmniejszanie czasu 
przejazdu pomiędzy poszczególnymi odcinkami to tylko część inicjatyw, których 
podjęcie może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania korzystania 
z transportu publicznego. 

To właśnie utrzymanie, a nawet zwiększenie oferty przewozowej wydaje się być 
kluczowym działaniem na rzecz powrotu pasażerów do transportu zbiorowego, 
w obliczu rosnących oczekiwań pasażerów co do wygody. Służyć mu powinno m.in. 
wprowadzanie priorytetów w ruchu dla pojazdów transportu publicznego, poprzez 
odpowiednie programowanie sygnalizacji świetlnej oraz wyznaczanie bus-pasów. 
Skoro pandemia nie została wystarczająco wykorzystana do wprowadzania tego 
typu rozwiązań, ze względu na politykę informacyjną zniechęcania do komunikacji 
miejskiej, czas wychodzenia z pandemii lub uczenia się funkcjonować 
z koronawirusem będzie również dobrym momentem do wprowadzania zmian. 
Jednocześnie należy wprowadzać przedsięwzięcia polegające na oferowaniu 
zintegrowanych – regionalnych i krajowych – biletów okresowych na wszystkie 
środki komunikacji objęte obowiązkiem służby publicznej. 



 

 

Planując założenia dotyczące transportu w przyszłych dokumentach krajowych, 
należy zastanowić się nad wprowadzeniem instrumentu grantowego wspierającego 
rozwój lub utrzymanie pracy eksploatacyjnej w transporcie publicznym. Jest to tym 
istotniejsze, że prawdopodobne ograniczanie oferty przewozowej transportu 
publicznego może doprowadzić nie tylko do trwałego odpływu pasażerów 
z transportu publicznego, ale również do uszczuplenia przychodów budżetowych 
z tytułu danin publicznych płaconych przez operatorów – w tym akcyzy, opłaty 
paliwowej, składek ZUS i podatków od wynagrodzeń. 

Przy kształtowaniu programów inwestycyjnych warto zastanowić się nad 
uzależnieniem finansowania inwestycyjnego od zapewnienia utrzymania lub 
odpowiedniego rozwoju oferty. Poprzez redukowanie do minimum wymaganego 
wkładu własnego beneficjentów projektów inwestycyjnych (w tym unijnych) 
i zastępowanie go obowiązkiem finansowania i realizacji komplementarnych działań 
operacyjnych, możliwe jest zapewnienie dodatkowego strumienia finansowego na 
rozwój oferty w trudnych czasach wychodzenia z pandemii. Takie działanie jest 
jednocześnie gwarancją racjonalnego wykorzystania produktów projektów – 
również przeszłych. 

Należy również usunąć bariery formalne integracji taryfowej (np. zróżnicowane ulgi 
ustawowe w różnych środkach transportu, utratę dopłat do ulg przy integracji itp.) 
oraz stworzyć mechanizmy finansowe zachęcające do integracji. Odpowiednik 
austriackiego „Biletu Klimatycznego” lub szwajcarskiego GeneralAbo mógłby się stać 
projektem flagowym Polskiego Ładu, wdrażanym przez władze rządowe. 

Bardzo ważnym aspektem są też kampanie społeczne zachęcające do korzystania 
z transportu miejskiego, a nie indywidualnego. Rekomenduje się poruszanie w nich 
tematyki związanej ze zmianami klimatu, wpływem transportu indywidualnego, 
kołowego na środowisko, ale także realną wygodą korzystania z komunikacji 
miejskiej, która powinna być poprawiana m.in. poprzez cyfryzację (patrz niżej) 
i wspomniane już priorytety w ruchu.  

III. Wspieranie wykorzystania technologii cyfrowych w zarządzaniu 
transportem publicznym 

W okresie post-pandemicznym rekomenduje się zwrócenie większej uwagi na 
możliwość wykorzystania technologii w procesie funkcjonowania komunikacji 
publicznej, ze szczególnym nastawieniem na technologie bezdotykowe oraz 
budowę wartości dodanej dla pasażerów – stosowanie rozwiązań odpowiadających 
na potrzeby użytkowników. 

Kluczowe jest dostarczanie lepszej, pełniejszej informacji pasażerom 
np. o rzeczywistym rozkładzie jazdy. Systemy zarządzania ruchem powinny 
zapewniać priorytety dla transportu publicznego i maksymalnie możliwie skracać 
czas przejazdu, w reakcji na wzrastające czasy podróży w ruchu indywidualnym 



 

 

i komunikacji miejskiej. Na znaczeniu zyskać również może możliwość zakupu 
biletów w formie innej niż papierowa: poprzez biletomat lub aplikację. 

Jednocześnie technologie cyfrowe powinny zwiększać wygodę i łatwość korzystania 
z transportu publicznego, m.in. poprzez możliwość samoczynnego doboru taryfy do 
rzeczywistego wykorzystania środków transportu publicznego, czy też 
informowania na bieżąco o zakłóceniach w ruchu poprzez komunikaty PUSH. 

Wykorzystanie technologii cyfrowych będzie pomocne również w określaniu 
wielkości potoków pasażerskich i ich zmian w poszczególnych godzinach czy 
relacjach. Pozwoli to na sprawniejsze zarządzanie taborem i kształtowanie siatki 
połączeń zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników. 

Przy realizacji projektów infrastrukturalnych czy taborowych postuluje się 
wprowadzenie wymogu zastosowania technologii cyfrowych m.in. w zakresie 
informacji pasażerskiej, priorytetów w sterowaniu ruchem czy systemów 
biletowych. 

IV. Opracowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających wsparcie 
beneficjentów projektów unijnych w obliczu wzrostu kosztów 

Wskutek globalnych zmian gospodarczych, powiązanych z pandemią COVID-19 
zaobserwowano zmiany cen produktów i usług, mające wpływ na ceny oferowane 
w ogłaszanych przetargach. Beneficjenci zwracali uwagę, że z uwagi na ich trudną 
sytuację finansową, wynikającą z obniżonych przychodów, ciężko jest znaleźć 
dodatkowe środki umożliwiające rozstrzygnięcie przetargów, w których 
przekroczono szacunkową wartość zamówienia. Dotychczasowe rozwiązania 
związane z możliwością zwiększenia dofinansowania w ramach projektów, zdaniem 
beneficjentów, nie były powszechnie stosowane. 

Wprowadzony mechanizm powinien umożliwić zwiększenie dofinansowania 
projektów, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji przekraczania kosztów 
realizacji zamówień w stosunku do założeń wskazanych w Studiach Wykonalności. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać zapisy Umów Partnerstwa oraz ustawy 
o zamówieniach publicznych. 
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