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Wstęp

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Wydawało się, że epoka 
chorób zakaźnych, które stanowią zagrożenie w skali światowej i które znacząco 
wpływają na sytuację gospodarczą to już przeszłość. A jednak - niepozorny 
wirus spowodował diametralne zmiany w codziennym funkcjonowaniu 
w zasadzie każdej i każdego z nas, wstrząsnął podstawami światowej gospodarki 
i zmusił do zadania sobie wielu pytań.

Jednym z sektorów, które bardzo boleśnie odczuły i odczuwają skutki pandemii 
jest transport. Znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się osób, zamknięcia 
granic, dodatkowe kontrole dotknęły nie tylko transport międzynarodowy, ale 
również krajowy, a nawet komunikację miejską. Wymuszone przez nakładane 
restrykcje zmiany w sposobie pracy – upowszechnienie pracy zdalnej na skalę 
dotąd nie spotykaną, zdalna nauka w szkołach i na uczelniach – spowodowały 
zmiany w mobilności, które przynajmniej częściowo pozostaną z nami również 
po zakończeniu pandemii.

Jako Centrum Unijnych Projektów Transportowych spróbowaliśmy zadać sobie 
i zaproszonym gościom pytanie – jak COVID wpływa na realizację projektów 
infrastrukturalnych, w szczególności tych finansowanych ze środków UE, a także 
jak pandemia wpływa i wpłynie na mobilność, innowacyjność i gotowość do 
zmian w sektorze transportu. Odpowiedź, póki co, nie jest oczywista, pandemia 
jeszcze trwa, ale z całą pewnością można powiedzieć, że po jej zakończeniu 
świat, a w tym i transport, nie będzie już na pewno taki sam.
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1. Podsumowanie spotkania Transportowego 
Obserwatorium Badawczego - wnioski 
z dyskusji

Transportowe Obserwatorium Badawcze zostało powołane, aby zajmować 
się tematami ważnymi dla transportu. Nie mogło więc nie zająć się tematem 
dominującym w roku 2020, czyli pandemią COVID-19.  1 grudnia 2020 r. odbyło 
się webinarium pt. „COVID-19 – dziś i jutro transportu”.

Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa wpłynęła znacząco na wszystkie 
dziedziny życia, a więc również na funkcjonowanie wszystkich gałęzi 
transportowych. Jednak ideą przyświecającą organizacji tego spotkania była 
chęć znalezienia choć trochę optymizmu z sytuacji, w której się wszyscy (nie 
tylko w Polsce) znaleźliśmy. Od kilku miesięcy słyszymy o spustoszeniach 
spowodowanych w transporcie publicznym przez COVID-19, o stratach 
przewoźników. To wszystko jest już jasne i tylko w zależności od tego, ile potrwa 
jeszcze pandemia, straty pozostaną na tym poziomie lub jeszcze wzrosną. Ale 
obserwując sytuację, zapoznając się z różnymi ekspertyzami zastanawiano 
się w gronie ekspertów czy z pandemii może wypłynąć mimo wszystko jakiś 
pozytywny skutek dla transportu w dalszej perspektywie czasowej. Goście 
wskazywali na zmiany w tzw. modal split. Szerzej wykorzystywana jest aktualnie 
tzw. mikromobilność, czyli rowery, hulajnogi i podróże piesze. Statystyki 
pokazują też, że w związku z szeroko zastosowaną pracą zdalną, mniej jeździmy 
samochodami więc jest mniej wypadków, a więc teoretycznie jest bezpieczniej. 
Podczas spotkania zastanawiano się jakie trendy mają szansę pozostać dłużej.

Po tradycyjnym powitaniu uczestników przez Przewodniczącego 
Transportowego Obserwatorium Badawczego – Pana Pawła Engela – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania rozpoczęła 
się pierwsza część spotkania prowadzona w języku polskim.
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Sesja I
1. Prezentacja przedstawiona przez Panią Sylwię Cieślak- Wilk – p.o. Zastępcy 

Dyrektora CUPT pt. Przewidywana realizacja projektów transportowych 
finansowanych z funduszy UE w 2020 r.

Pani Dyrektor pokazała planowane wykorzystanie alokacji i wykonanie 
certyfikacji w zakresie wdrażanych przez CUPT programów.
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Wykorzystanie alokacji w ramach III-VI osi priorytetowej  
POIiŚ 2014-2020

Wykorzystanie alokacji (%) 

UoD
90%

WoP
52%

Alokacja*
87 mld PLN

* Wartość alokacji przeliczono wg kursu obowiązującego na listopad 2020 r.  
1 EUR = 4,5250 PLN

Stan wdrażania w ujęciu liczbowym i wartościowym (środki UE w mld PLN)

77,7 mld PLN

308 szt.

UoD podpisane

3 255 szt.

44,7 mld PLN

WoP zatwierdzone
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Wykorzystanie alokacji w ramach III osi priorytetowej  
POPW 2014-2020

Wykorzystanie alokacji (%) 

UoD
98%

WoP
74%

Alokacja*
1,68 mld PLN

* Wartość alokacji przeliczono wg kursu obowiązującego na listopad 2020 r.  
1 EUR = 4,5250 PLN

Stan wdrażania III osi priorytetowej w ujęciu liczbowym i wartościowym 
(środki UE w mld PLN)

1,6 mld PLN

9 szt.

UoD podpisane

133 szt.

1,2 mld PLN

WoP zatwierdzone
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Wykorzystanie dostępnych środków  
w ramach CEF 

Wykorzystanie dostępnych środków w ramach CEF (%) 

98% 43%
Alokacja*

1,68 mld PLN

2%

GA podpisane 
(projekty realizowane 
w reżimie uofp)

GA podpisane 
(projekty wyjęte 
spod reżimu uofp)

Stan wdrażania projektów CEF w ujęciu liczbowym i wartościowym (środki UE 
w mld PLN - wartości szacunkowe)

16,5 mld PLN

29 szt.

UoD podpisane

28 szt.

0,3 mld PLN

WoP zatwierdzone

300 szt.

7,3 mld PLN

*podane wartości zostały obliczone na podstawie danych finansowych 
w podpisanych GA (aneksach do GA) i przeliczonych na PLN po kursach ujętych 
we wnioskach o dofinansowanie.

WoP zatwierdzone
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2. Prezentacja Pana Pawła Engela – Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Analiz Transportowych i Programowania w CUPT pt. „Czy COVID-19 
zagraża wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy UE? – wnioski 
z badania CUPT”. Dotyczyła wyników badania przeprowadzonego przez 
CUPT wśród beneficjentów Programów Operacyjnego: Infrastruktura 
i Środowisko i Polska Wschodnia oraz Instrumentu Łącząc Europę. Szczegóły 
na temat badania przedstawiono w kolejnym rozdziale publikacji.

3. Panel dyskusyjny pt. „Plan na walkę z epidemią w kontekście wdrażania 
projektów” z udziałem:

• Pani Izabeli Gibały – Zastępcy Dyrektora Biura Funduszy Unijnych, PKP 
PLK S.A.

• Pana Grzegorza Kamińskiego – Pełnomocnika Prezydenta ds. Funduszy 
Europejskich w Urzędzie Miasta Poznania

• Pana Tomasza Smolenia – Dyrektora Departamentu Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji w GDDKiA

Dyskusja moderowana była przez Pana Pawła Engela – Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. 

Od pierwszego całkowitego i dość nagłego lockdownu minęło 9 miesięcy. 
Wszędzie słychać, że pandemia ma wpływ na każdą dziedzinę życia. Jak 
pokazało m.in. badanie CUPT, COVID-19 odciska swoje piętno również na 
wdrażaniu projektów transportowych. Uczestnicy panelu reprezentowali 
największych beneficjentów CUPT (najwięcej projektów, największe 
dofinansowanie, największe inwestycje) i podczas spotkania opowiedzieli, jak 
sobie radzą z wdrażaniem projektów w dość specyficznej sytuacji w jakiej się 
wszyscy znaleźliśmy. Przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA wskazywali głównie 
na problemy z uzyskiwaniem wymaganych decyzji i uzgodnień wiążących się 
z procesem inwestycyjnym. Sama budowa dróg czy linii kolejowych nie była 
opóźniona z uwagi na problemy, których przyczyną był COVID-19. Pan Dyrektor 
Kamiński reprezentujący Miasto Poznań niestety nie mógł się przyłączyć do 
tych doświadczeń. Wiele inwestycji realizowanych ze środków samorządowych 
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było opóźnionych z uwagi na brak pełnej obsady kadrowej na budowach. Braki 
w tym zakresie spowodowane były zachorowaniem lub koniecznością odbycia 
kwarantanny.

Podczas dyskusji uczestnicy wypowiedzieli się również nt. działań/ułatwień 
wprowadzonych przez Instytucje Zarządzające/Pośredniczące na okres 
walki z pandemią oraz w kwestii czy potrzebne są jeszcze jakieś zmiany 
w procedurach, które mogłyby niwelować utrudnienia i opóźnienia powodowane 
przez COVID-19. Z uwagi na zaistniałą nagłą sytuację w marcu i kwietniu musieli 
na nowo przeorganizować prace, dlatego np. PKP PLK skorzystały z aneksowego 
wydłużenia terminów realizacji. Wszyscy zgodnie podkreślili, że elektroniczny 
obieg dokumentów bardzo usprawnił proces monitorowania i rozliczania 
projektów.  Przedstawiciel GDDKiA wskazał na problem ogólnorynkowy 
wykonawców, którym bardzo ułatwiłoby wcześniejsze wypłacanie zaliczek. 

Mimo obecnej sytuacji, wszyscy paneliści podkreślili, że szykują projekty 
na nową perspektywę finansową i nie zamierzają ich ograniczać w związku 
z COVID-19. Przedstawiciel Poznania podkreślił jednak, że w samorządzie 
sytuacja może być problematyczna w kontekście zapewnienia wkładu własnego. 
Jednostka samorządowa musi wypracować dochody a przy zmniejszonym 
popycie na transport miejski, wpływy uległy znaczącemu zmniejszeniu.

4. Prezentacje w ramach części pt. „Innowacje odpowiedzią na kryzys 
koronawirusowy” wygłosili:

• Pan Paweł Sokołowski - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu - Asseco Data 
Systems SA

Asseco nie zwalnia tempa nawet w epidemię. Zbliża się na przykład do końca 
wdrożenia systemu parkingowego w Rzeszowie. Głównym celem Asseco 
było, aby Metropolis. ISPP łączył zalety systemów opartych o analizę wideo, 
czujniki indukcyjne oraz aplikację mobilną, która umożliwia nawigację na 
wolne miejsce oraz dokonanie płatności za parkowanie. Dzięki temu powstało 
rozwiązanie hybrydowe, które może zostać sprawnie dostosowane do 
wymagań poszczególnych stref, bazujących często na różnych technologiach 
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i posiadających różne możliwości instalacji urządzeń detekcyjnych.

Zaletą systemów opartych o czujniki indukcyjne jest łatwa i szybka instalacja, 
niewymagająca połączeń kablowych. Ale mogą one zostać użyte na określonych 
typach nawierzchni, a ich skuteczność jest uzależniona od poprawnego 
zaparkowania pojazdu. Z kolei rozwiązania oparte o analizę wideo wymagają 
zasilania, lepszej łączności oraz infrastruktury montażowej (np. słupy lub 
bramownice). Jednak dopiero równoczesne wykorzystanie tych dwóch 
systemów pozwala na odpowiednie dopasowanie urządzeń detekcyjnych do 
potrzeb poszczególnych stref parkingowych, jak i standardowego monitoringu 
miejskiego zwiększającego bezpieczeństwo obywateli. 

Rozmowa z Panem Dyrektorem Sokołowskim w dalszej części publikacji.

• Pan Piotr Nizio – Pomysłodawca ParkCash

Park Cash to aplikacja, która pozwala właścicielom parkingów odnajmować 
a chętnym z tego korzystać miejsca parkingowe prywatne na czas ich 
nieużywania (np. podczas urlopu). Dzięki aplikacji można zgłosić/znaleźć 
takie miejsce, zapłacić i otwierać szlaban bądź bramę wjazdową bez potrzeby 
posiadania od właściciela kodu lub karty do tego służącej. W czasie lockdownu 
ten start up rozwija się dynamiczniej.
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Sesja II
Cześć druga spotkania prowadzona była w języku angielskim i składała się 
z następujących części:

1. Prezentacja pt. „Rower jako panaceum dla transportu w czasach 
COVID-19?” przedstawiona przez Pana Krzysztofa Gubańskiego – Urban 
Mobility Experta z Uniwersytetu Warszawskiego oraz reprezentującego 
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

 Ekspert wskazywał, że rower jest bardzo dobrym środkiem transportu 
w czasach pandemii z uwagi na niskie ryzyko transferu wirusa. Może się, 
a zdaniem eksperta, wręcz powinien stać efektywnym środkiem transportu 
znacznej części osób dojeżdżających do pracy.

2. Prezentacja pt. COVIDowy chaos w transporcie przedstawiona przez Pana 
Dominica Patella – Eksperta Banku Światowego.

 Dzięki prezentacji uczestnicy mogli zapoznać się z analizami Banku 
Światowego na temat sytuacji transportu publicznego podczas pandemii 
zarówno w Polsce, jak i na świecie.
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Przykład zmniejszonej mobilności  
w Warszawie, Brukseli, Nowym Jorku, Berlinie i Kijowie (2020 r.)

Zmiany w wizytach na stacjach tranzytowych w porównaniu do bazowej średniej

20

Źródło: Analiza Banku Światowego dotycząca danych raportu o mobilności 
społeczności Google (dostęp: 30 listopada 2020 r.)
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3. Panel dyskusyjny moderowany przez Pana Pawła Engela – Zastępcę 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w CUPT.  pt. „Transport przyszłości transportem ukształtowanym przez 
COVID - 19?” w którym udział wzięli:

• Glenn Lyons - Mott MacDonald Professor of Future Mobility, UWE Bristol

• Dominic Patella – World Bank Group

• Krzysztof Gubański – Urban Mobility Expert, Uniwersytet Warszawski

• dr Alicja Pawłowska – Piorun - kierująca Zakładem Niskoemisyjnego 
Transportu - Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

• Agata Rzędowska – dziennikarka – Polskie Radio dla Ciebie

• Mykola Zasiadko – dziennikarz – IntermodalNews

Ideą przyświecającą organizacji tego spotkania była chęć znalezienia choć trochę 
optymizmu z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Od kilku miesięcy słyszymy 
o spustoszeniach spowodowanych w transporcie publicznym przez COVID-19, 
o stratach przewoźników. To wszystko jest już jasne i tylko w zależności od 
tego, ile potrwa jeszcze pandemia, straty pozostaną na tym poziomie lub jeszcze 
wzrosną. Ale obserwując sytuację, zapoznając się z różnymi ekspertyzami 
podczas panelu chcieliśmy wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowić się 
czy z pandemii może wypłynąć mimo wszystko jakiś pozytywny skutek dla 
transportu w dalszej perspektywie czasowej.
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 Główne wnioski wypływające z dyskusji to: 

micromobilność 
ma szansę stać się 
przyzwyczajeniem

społeczeństwo traci 
zaufanie do transportu 

publicznego

czas na renesans 
międzymiastowego 

transportu kolejowego

po pandemii wzrośnie 
mobilność ludzi, 

którzy mają ją teraz 
ograniczoną

pandemia jest 
fantastycznym wyzwaniem, 

ale daje okazje do zmian 
w modal shift

czas zastanowić się 
czy musimy a jeśli 

tak - to jak musimy się 
przemieszczać

może czas na usługę 
walking as a service

wzrasta wykorzystanie 
roweru jako środka 

transportu osobowego 
i towarowego

przyszłość transportu 
to multimodalność

W spotkaniu udział wzięło 80 ekspertów z kraju i ze świata – reprezentujących 
administrację publiczną i samorządową, środowisko naukowe i biznesowe. 
Prezentacje ze spotkania dostępne są na www.cupt.gov.pl.

http://www.cupt.gov.pl
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COVID – 19 - dziś i jutro transportu
Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

1 grudnia 2020 r. 

prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

Sesja prowadzona po polsku bez tłumaczenia.

10.50-11.00 Powitalna kawa wirtualnie

11.00–11.10 Otwarcie 
Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

11.10–11.20 Przewidywana realizacja projektów transportowych 
finansowanych z funduszy UE w 2020 r.  
Sylwia Cieślak-Wilk – Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych  

11.20–11.30 Czy COVID-19 zagraża wdrażaniu projektów finansowanych z 
funduszy UE? – wnioski z badania CUPT 
Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

11.30–12.10 Plan na walkę z epidemią w kontekście wdrażania projektów 
Moderator Paweł Engel - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Analiz Transportowych i Programowania, CUPT 
 Izabela Gibała – Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Unijnych, 
PKP PLK S.A.  
 Grzegorz Kamiński – Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy 
Europejskich, UM Poznania 
 Tomasz Smoleń – Dyrektor Departamentu Przygotowania i 
Realizacji Inwestycji, GDDKiA

12.10–12.50 Innowacje odpowiedzią na kryzys koronawirusowy 
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 Paweł Sokołowski - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu - Asseco 
Data Systems SA 
Piotr Nizio – Pomysłodawca ParkCash

12.50–13.10 Przerwa

Sesja prowadzona w języku angielskim bez tłumaczenia.

13.10–13.30 Rower jako panaceum dla transportu w czasach COVID-19? 
Krzysztof Gubański – Urban Mobility Expert, Uniwersytet 
Warszawski

13.30–13.50 COVIDowy chaos w transporcie 
Dominic Patella –World Bank Group

13.50–15.00 Transport przyszłości transportem 

15.00 

ukształtowanym przez COVID - 19? 
Moderator Paweł Engel - Zastępca Dyrektora Departamentu 
Analiz Transportowych i Programowania, CUPT 
Glenn Lyons - Mott MacDonald Professor of Future Mobility, 
UWE Bristol 
Dominic Patella –World Bank Group 
Krzysztof Gubański – Urban Mobility Expert, Uniwersytet 
Warszawski 
dr Alicja Pawłowska – Piorun - kierująca Zakładem 
Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu 
Agata Rzędowska – dziennikarka – Polskie Radio dla Ciebie  
Mykola Zasiadko – dziennikarz – IntermodalNews

Podsumowanie - Paweł Engel – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT
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2. COVID – 19 w przewozach na kolei1

Abstrakt: Transport kolejowy podobnie jak pozostałe gałęzie transportu, 
ucierpiał w pandemii COVID-19. Wiosną na masową skalę odwoływano pociągi. 
Koniec roku to stopniowy powrót pasażerów. Również przewoźnicy cargo 
notują coraz większe wzrosty. Ale zdecydowanie za wcześnie, by ogłaszać 
koniec kryzysu na torach. W artykule przedstawione dane w porównaniu do 
analogicznych okresów w poprzednich latach.

Transport pasażerski
Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w listopadzie 2020 r. 
przewieziono 12,4 mln pasażerów, co oznacza spadek o 33% w stosunku 
do października i o 57,7% w porównaniu z listopadem 2019 r. Wynik pracy 
przewozowej to 677,9 mln pasażerokilometrów, natomiast zrealizowana praca 
eksploatacyjna nie przekroczyła 13,9 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadki 
odpowiednio o 31% oraz o 5,4% w stosunku do października oraz 61,6% i 1,1% 
porównując z listopadem ubiegłego roku.

1 Źródło danych: Urząd Transportu Kolejowego, https://www.utk.gov.pl/pl/
raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/16541,Dane-
eksploatacyjne-w-2020-rMonthly-statistics-2020.html, odczyt: 20.01.2021

https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/16541,Daneeksploatacyjne-w-2020-rMonthly-statistics-2020.html
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Przewozy pasażerskie ogółem w 2020 r.

styczeń - 
listopad 

2020

styczeń - 
listopad 

2019

styczeń - 
listopad 

2018

zmiana % 
2020/2019

zmiana % 
2020/2019

liczba 
pasażerów 
(mln)

195,87 308,01 284,87 -36,41% 8,12%

praca 
przewozowa 
(mln pas-km)

11 870,92 20 337,03 19 418,15 -41,63% 4,73%

praca 
eksploatacyjna 
(mln poc-km)

145,75 156,14 151,75 -6,65% 2,89%
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Liczba pasażerów [mln osób]

styczeń - 
listopad 

2020

styczeń - 
listopad 

2019

styczeń - 
listopad 

2018

zmiana % 
2020/2019

zmiana % 
2020/2019

Styczeń 28,53 26,51 25,06 7,61% 5,81%

Luty 27,54 25,20 23,15 9,26% 8,86%

Marzec 17,75 28,15 24,39 -36,94% 15,42%

Kwiecień 6,10 26,52 25,26 -77,01% 5,01%

Maj 9,80 28,46 26,76 -65,56% 6,36%

Czerwiec 14,55 27,35 25,97 -46,80% 5,31%

Lipiec 18,89 28,10 26,38 -32,77% 6,53%

Sierpień 20,14 28,30 26,31 -28,83% 7,56%

wrzesień 21,61 28,82 25,91 -25,04% 11,24%

październik 18,54 31,19 28,47 -40,56% 9,56%

listopad 12,42 29,39 27,22 -57,72% 7,98%

grudzień  27,89 25,41  9,77%
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Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]

styczeń - 
listopad 

2020

styczeń - 
listopad 

2019

styczeń - 
listopad 

2018

zmiana % 
2020/2019

zmiana % 
2020/2019

Styczeń 60 61 63 -1,71% -2,36%

Luty 62 64 64 -3,29% -1,01%

Marzec 55 60 64 -8,92% -5,91%

Kwiecień 46 65 65 -28,59% -0,30%

Maj 52 65 67 -19,83% -3,26%

Czerwiec 60 70 70 -13,63% -0,47%

Lipiec 72 78 82 -7,86% -4,94%

Sierpień 77 80 83 -4,50% -2,59%

wrzesień 58 64 67 -9,13% -5,47%

październik 53 60 62 -11,60% -4,08%

listopad 55 60 62 -9,24% -2,50%

grudzień  62 64  -3,36%
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W listopadzie, podobnie jak w październiku odnotowano spadek liczby 
podróżnych. Mimo zmniejszenia liczby osób korzystających z usług kolei, 
przewoźnicy nie zmniejszyli w ostatnim okresie znacznie liczby połączeń 
zapewniając warunki przewozu pasażerów zgodne z reżimem sanitarnym.

Zdaniem UTK trudno obecnie przewidzieć długość trwania ograniczeń 
związanych z pandemią. Trudno też prognozować wyniki przewozowe 
w kolejnych latach. Na liczbę pasażerów wpływać będzie choćby możliwość 
upowszechnienia się pracy zdalnej2.

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. liczba pasażerów wyniosła łącznie 196 
mln, praca przewozowa 11,9 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 146 mln 
pociągokilometrów, co w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego 
oznacza spadek odpowiednio o 36,4%, 41,6% i 6,7%.

2 wypowiedź dr inż. Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
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Udział przewoźników wg liczby pasażerów styczeń - listopad 2020  
Share of RUs in terms of number of passengers January - November 2020

Polregio

26,84%

Koleje Mazowieckie

19,71%

PKP Intercity

12,78%
PKP SKM

12,17%

SKM Warszawa
6,22%

7,11%

Koleje Śląskie

Koleje Dolnośląskie

4,34%

Koleje Wielkopolskie

3,65%

WKD

2,22%

ŁKA

2,19%
Koleje Małopolskie

1,86%

0,73%
0,17%

Arriva RP

Pozostali / Others
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Transport towarowy
W listopadzie 2020 r. w Polsce przewieziono 20,6 mln ton towarów. To 
o 0,8% mniej niż miesiąc wcześniej. Praca eksploatacyjna wyniosła 7,3 mln 
pociągokilometrów, a przewozowa nieco ponad 4,8 mld tonokilometrów. 
Odnotowano odpowiednio dla tych parametrów wzrost na poziomie 0,7% oraz 
spadek o 1,1%. Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km. W tym wypadku 
jest to o 1 km mniej niż w październiku.

W listopadzie 2020 r. odnotowano lepsze wyniki parametrów rynku w stosunku 
do analogicznego miesiąca w 2019 r. W przypadku masy przewiezionych 
ładunków wzrost wyniósł o 3,6 %. Praca eksploatacyjna była większa 
o 6,1%, a praca przewozowa o 4,1%. Średnia odległość zwiększyła się o 0,5% 
w stosunku do listopada 2019 r.

Zdaniem UTK listopad był pierwszym miesiącem w tym roku, który pod 
względem wyników przewozów towarowych był lepszy od takiego samego 
okresu roku ubiegłego. Ten wynik oraz wzrosty odnotowywane sukcesywnie 
od czerwca świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji. Pomimo dalszego 
oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany. 
Od czerwca do listopada każdy kolejny miesiąc charakteryzował się wzrostami 
w stosunku do miesiąca poprzedniego, w przypadku wybranych grup towarów 
widoczny był bardzo duży wzrost zrealizowanych przewozów, co tylko 
potwierdza, że rynek przewozów towarowych szuka możliwości funkcjonowania 
w sytuacji pandemii koronawirusa3.

W ciągu jedenastu miesięcy łączna masa przewiezionych towarów wyniosła 
203,4 mln ton, praca eksploatacyjna 70,8 mln pociągokilometrów, a praca 
przewozowa 47,6 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek odpowiednio o 7,3%, 
7,1% oraz 8,1% w porównaniu do okresu styczeń – listopad 2019 r.

Średnia odległość przewozu wyniosła 234 km i była niższa o 3 km niż po 
w ciągu jedenastu miesięcy 2019 r.

3 jw.
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3. Czy COVID-19 zagraża wdrażaniu projektów 
finansowanych z funduszy UE? – wnioski 
z badania CUPT4

Abstrakt: Rok 2020 minął pod znakiem walki z COVID-19 również w kwestii 
wdrażania funduszy UE. Pomimo obiektywnych trudności - kryzysu związanego 
z pandemią i wielu nowych wyzwań, projekty wdrażane w ramach programów 
operacyjnych dla których Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
jest Instytucją Pośredniczącą lub Wdrażającą w dalszym ciągu realizowane 
są zgodnie z przyjętymi założeniami. Wpływ COVID-19 na harmonogramy 
realizacyjne był badany przez CUPT dwukrotnie. W artykule przedstawiono 
wyniki ostatniego badania.

Na potrzeby oszacowania konsekwencji epidemii COVID-19 dla realizacji 
projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych przeprowadziło, w dniach 7-25 września 2020 r., badanie 
ankietowe wśród beneficjentów tych programów. Celem badania było określenie 
istniejącego zagrożenia i potencjalnych konsekwencji epidemii COVID-19 dla 
terminowej realizacji inwestycji, a co za tym idzie zagrożenia terminowego 
wydatkowania środków finansowych (tj. zgodnie z aktualnymi harmonogramami 
rzeczowo – finansowymi projektów). Zaznaczyć należy, że beneficjenci wskazywali 
stan na dzień 7 września 2020 r. Podobne badanie CUPT przeprowadziło, 
w dniach 8-14 kwietnia 2020 r.  (wówczas badano stan na 6 kwietnia 2020 r.).

4 Źródło danych: 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) - raport na podstawie badania ankietowego wśród beneficjentów 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Kwestionariusz ankiety został wysłany na 279 adresów poczty email, z prośbą 
o wypełnienie go dla każdego realizowanego projektu oddzielnie, a w ramach 
projektu należało przekazać informacje o każdym kontrakcie oddzielnie. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami w ankiecie miało zostać uwzględnione 
jedynie 8 kontraktów o największej wartości. Jednocześnie do największych 
beneficjentów, tj. PKP S.A, PKP PLK S.A. oraz GDDKiA skierowano oficjalne 
pismo zapraszające do udziału w ankiecie. 

W określonych ramach czasowych wpłynęło 210 ankiet, z czego:

Podział  projektów według źródła finansowania (w szt. i procent wszystkich 
projektów rozpatrzywanych w ramach ankiet)

Należy zaznaczyć, że w obu badaniach nie wszystkie ankiety były prawidłowo 

Projekt w ramach 
POIiŚ 2014-2020

157; 
83%

28;  
15%

4; 2% Projekt w ramach 
POPW 2014-2020

Projekt CEF  
- Instrument łącząc Europę

wypełnione, stąd w analizach dla poszczególnych źródeł finansowania wzięto 
pod uwagę tylko ankiety wypełnione poprawnie.

W ramach POIiŚ ankiety dotyczyły wszystkich priorytetów wdrażanych przez 
CUPT.
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Podział  projektów według źródła finansowania (w szt. i procent wszystkich 
projektów rozpatrzywanych w ramach ankiet)

Priorytet IV  
Infrastruktura  
drogowa dla miast

10,48%

Priorytet V  
Rozwój transportu 
kolejowego w Polsce

17,14%

Priorytet VI  
Rozwój niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego 
w miastach 

18,10%

Priorytet III
Rozwój sieci drogowej 
TEN-T i transportu 
multimodalnego

31,43%

W porównaniu do kwestionariusza ankiety z badania kwietniowego we wrześniu 
dodane zostało pytanie o stan realizacji projektu. Najwięcej odpowiedzi 
dotyczyło projektów już realizowanych – prawie 61%.
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Etap realizacji projektu

Odpowiedź Liczba Procent

w przygotowaniu 10 4,76%

postępowanie przetargowe 12 5,71%

częściowo na etapie przetargu,  
częściowo w realizacji

31 14,76%

realizacja 128 60,95%

brak odpowiedzi 29 13,81%

Nie pokazane 0 0,00%

Wyniki badania
Na 210 złożonych ankiet w 40 ankietach respondenci wskazali, że co najmniej 
na jednym kontrakcie zaobserwowano już opóźnienia w realizacji kontraktu 
(w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu) spowodowane przez COVID-19. 
Stanowi to 19% wszystkich złożonych w systemie ankiet.
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Czy zaobserwowano opóźnienie spowodawane przez COVID-19?

Nie

19% Brak 
odpowiedzi

57%

Tak
24%

Dla projektów realizowanych z Programu Polska Wschodnia nie wskazano 
opóźnień. Porównując do wyników z badania kwietniowego, sytuacja uległa 
poprawie. Na początku sytuacji pandemicznej dla 3 projektów wskazano różny 
negatywny stopień wpływu epidemii związanej z koronawirusem COVID-19. 

Również na żadnym z projektów realizowanych w ramach CEF – Instrumentu 
„Łącząc Europę” nie zaobserwowano opóźnienia (w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu) w realizacji spowodowanego przez COVID-19. 

Ankiet dedykowanych POIiŚ wpłynęło 157. Po weryfikacji i dodaniu projektów 
ze źle przypisanymi źródłami finansowania ogółem 144 ankiety dotyczyły 
ostatecznie POIiŚ. Wskazano w nich 264 kontrakty. 

Należy jednak zaznaczyć, że w tej liczbie znajdują się ankiety, które zostały 
wypełnione również dla kontraktów znajdujących się na etapie postepowania 
przetargowego lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Z ankiet wynika, iż na ogółem 264 kontrakty większość, tj. 203 kontrakty są 
realizowane zgodnie z harmonogramem.



COVID – 19 - dziś i jutro transportu

32

Kontrakty POIiŚ 

Kontrakty 
realizowane zgodnie 
z harmonogramem 
(61 kontraktów)

23%

Kontrakty 
opóźnione  
(203 kontrakty)

77%

W przypadku 33 kontraktów (w tym 2 realizowanych zgodnie 
z harmonogramem) Beneficjenci zidentyfikowali braki kadrowe po stronie 
wykonawców i/lub podwykonawców spowodowane COVID-19 najczęściej na 
poziomie do 10%. Przyczyny tej sytuacji wskazywane przez respondentów to 
głównie:

• wielu zatrudnionych w firmach budowlanych pracowników jest innej 
narodowości (np. ukraińskiej, gruzińskiej czy albańskiej), a z powodu epidemii 
występują utrudnienia w przemieszczaniu się; 

• przymusowa kwarantanna; 

• opieka nad dziećmi w wieku szkolnym; 

• zamknięciem granic. 

W 61 kontraktach zidentyfikowano opóźnienie spowodowane, zdaniem 
ankietowanych, epidemią COVID-19. Należy zaznaczyć, że w przypadku 49 
kontraktów opóźnienie wynosi powyżej 1 miesiąca. W przypadku 5 kontraktów 
wskazywane opóźnienie to czas do 2 tygodni. Dla pozostałych 7 kontraktów 
czas opóźnienia w stosunku do harmonogramu waha się od 2 tygodni do 1 
miesiąca.
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Oprócz problemów z zasobami kadrowymi wskazywano również bardzo często 
na problemy z zakupem i dostawami materiałów nie tylko tych sprowadzanych 
z zagranicy. Polskie firmy również ograniczyły lub zaniechały działalności w związku 
z epidemią COVID-19. Przy tej okazji część Beneficjentów samorządowych 
zaznaczała, że sytuacja z materiałami powoduje konsekwencje w postaci 
zmian cen na rynku usług i dostawców. Ponadto zaburzony, globalny łańcuch 
dostaw i widoczne na rynku polskim problemy z dostawami i podażą dla rynku 
taborowego, zdaniem Beneficjenta również wpłynie znacząco na wzrost cen. 

Wskazywano również, że nastąpiło spowolnienie prac, których wykonanie 
uniemożliwia zachowanie dystansu i konieczności podjęcia związanych 
z epidemią innych dodatkowych środków ostrożności.

W przypadku inwestycji będących w fazie przygotowania wskazywano na:

• utrudnienia w obszarze pozyskiwania dokumentów z instytucji administracji 
publicznej (m.in. pozwoleń na budowę, decyzji lokalizacyjnych, decyzji 
odszkodowawczych);

• przedłużające się procedury przetargowe spowodowane między innymi 
odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i terminami rozpraw przed KIO, 
jak i brakiem możliwości wykonania w zaplanowanych w terminie testów 
jakościowo-technicznych w ramach kryterium oceny ofert;

• brak możliwości spotkań oraz przestawienie priorytetów na zabezpieczenie 
swoich biznesów w czasie COVID.

Jako przykład wskazano, że „w lutym i kwietniu 2020 r. przekazano do KODGiK5  
celem oklauzulowania dokumentację geodezyjną z etapu IV i VI. Do dziś nie 
uzyskano stosownych klauzul. Na to mają wpływ obostrzenia wprowadzone 
z uwagi na COVID: praca rotacyjna w biurze/praca zdalna, która wydłuża proces 
oklauzulowania map”6.

5 KODGiK - Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
6 Cytat z ankiety
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Kilku Beneficjentów wskazywało na obniżenie zakładanych przychodów. 
Wydatki przewyższają wpływy a w związku z tym samorządy mają problem 
z zapewnieniem wkładu własnego. 

Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację epidemiologiczną, a także wynik 
w postaci wydłużającego się opóźnienia na kontraktach, CUPT planuje 
powtórzenie badania na przełomie marca i kwietnia 2021 r.
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4. Mobilność – powrót do przeszłości czy nowa 
normalność?

dr Alicja Pawłowska – Piorun - kierująca Zakładem 
Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Abstrakt: Wpływ pandemii COVID-19 na sektor transportu i sposoby 
przemieszczania się jest bardzo istotny i wyraźnie widoczny – tak w skali 
globalnej, jak i krajowej. Ostatnie miesiące nauczyły nas, że zmiany te mogą 
przynosić skutki pozytywne lub negatywne, szczególnie w kontekście 
dekarbonizacji transportu. Z najnowszych badań społecznych wynika, że na 
kierunek i trwałość zmian w transporcie największy wpływ będą miały decyzje 
administracji rządowej.

Dnia 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 
globalną pandemią. Rozprzestrzenienie się koronawirusa, przez wielu określone 
mianem czarnego łabędzia, spowodowało nie tylko redefinicję tego, co dotąd 
uważano za pewne, ale również oczekiwania i prognozy - także te dotyczące 
mobilności i transportu.

Jeszcze na początku 2020 roku debata publiczna dotycząca transportu 
koncentrowała się na jego roli w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i na sposobach jego dekarbonizacji. COVID-19 i kolejne lockdowny pokazały 
jednak, że to nie wszystkie ważne kwestie przyszłości transportu. W kolejnych 
miesiącach pojawiał się on w wiadomościach w wielu innych kontekstach, które 
raptownie i niespodziewanie zyskały na aktualności. Na początku pandemii 
transport – szczególnie lotniczy– okazał się negatywnym bohaterem, z „winy” 
którego lokalny wybuch choroby w ciągu kilku tygodni przeistoczył się 
w globalny problem. Kiedyś dżumę i cholerę przenosili marynarze, natomiast 
błyskawiczne rozprzestrzenianie się obecnej epidemii przypisano rozbudowanej 
siatce połączeń lotniczych Chin z resztą świata.
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Kolejne wydarzenia związane z ogłaszanymi przez kolejne rządy komunikatami 
o ograniczeniu korzystania ze środków transportu publicznego i pozostaniu
w domach tylko pogorszyły sytuację w tym sektorze. Do dziś nie znamy
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na ile transport publiczny przyczynia
się do transmisji koronawirusa7, nie zmienia to jednak faktu, że obawa przed
zarażeniem w metrze czy autobusie spowodowała nienotowany od lat odwrót
od tych środków transportu. Warto przywołać tu przykłady Madrytu – spadek
liczby pasażerów w metrze o 75 proc.8, czy Warszawy, gdzie liczba pasażerów
metra wynosiła w pewnym momencie raptem ok. 20 proc. stanu sprzed
pandemii9. Sytuacji nie ułatwiały także ograniczenia w liczbie pasażerów na
pojazd i brak pewności oczekujących, czy będzie dla nich miejsce w pojeździe?
Na wspomniane spadki równie duży wpływ miało także masowe przestawienie
się na pracę zdalną.

Życie nie zna próżni, a potrzeby transportowe można zaspokajać w bardzo 
różny sposób. Ci, którzy nie przeszli na pracę zdalną i zrezygnowali z transportu 
publicznego, wybierali przede wszystkim indywidulany sposób podróżowania 
– samochodem osobowym, rowerem lub na piechotę. Ponadto, wybory
alternatywne do dominującego przed pandemią sposobu przemieszczania się
zmieniały się, w zależności m.in. od administracyjnych obostrzeń czy pory roku.
Polska nie jest tu może najbardziej spektakularnym przykładem (patrząc na dane
publikowane przez IOŚ-PIB10), ale w wielu miastach świata spadek aktywności
transportowej przełożył się na odczuwalną poprawę jakości powietrza11. Dane
z Chin za pierwszy miesiąc lockdownu pokazują, że zanotowano średnio spadek

7 https://www.mdpi.com/2227-7099/8/4/787%20EMG_-
_Evidence_for_transmission_of_SARS-COV-2_on_ground_public_transport.pdf

8 https://www.urban-transport-magazine.com/en/decline-in-ridership-adapted-
timetables-and-disinfection-robots-the-impact-of-corona-COVID-10-on-public-
transport/

9 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-wykorzystanie-
komunikacji-na-poziomie-60-65896.html

10 https://bydgoszcz.tvp.pl/47726417/lepsza-jakosc-powietrza
11 https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/101/10/bamsD200102.xml

https://www.mdpi.com/2227-7099/8/4/787%20EMG_-_Evidence_for_transmission_of_SARS-COV-2_on_ground_public_transport.pdf
https://www.urban-transport-magazine.com/en/decline-in-ridership-adaptedtimetables-and-disinfection-robots-the-impact-of-corona-COVID-10-on-publictransport/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/decline-in-ridership-adaptedtimetables-and-disinfection-robots-the-impact-of-corona-COVID-10-on-publictransport/
https://bydgoszcz.tvp.pl/47726417/lepsza-jakosc-powietrza
https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/101/10/bamsD200102.xml
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stężenia PM2.5 (-27 proc.), PM10 (-36 proc.), SO2 (-52 proc.), CO2 (-27 proc.), 
NO2 (-40 proc.) oraz O3 (-15 proc.)12,przy czym za te spadki odpowiada szereg 
czynników, do których należy także transport. 

Nagła i stosunkowo dramatyczna zmiana codziennych zachowań i zwrot ku 
bardziej lokalnemu i niskoemisyjnemu życiu stały się tematem wielu dyskusji 
o skali i tempie zmian, które mogłyby być kontynuowane po ustaniu pandemii. 
Z punktu widzenia dyskusji o zmianach klimatu oraz instrumentach mitygacji 
i adaptacji, po raz pierwszy mieszkańcy miast przekonali się, że ich indywidualne 
wybory skutkują kumulatywną zmianą, a pozytywne tego skutki mogą być 
odczuwalne tu i teraz, a nie „w przyszłości”. Dla wielu był to istotny punkt 
zwrotny w myśleniu o transporcie i roli jednostek w transformacji tego sektora 
w zeroemisyjny. 

Pozytywnej zmianie (mam na myśli np. ograniczenie liczby niepotrzebnych 
podróży czy budowanie świadomości wpływu transportu na jakość powietrza) 
towarzyszyły i towarzyszą też takie zmiany, które każą zastanowić się, jak 
będzie wyglądała nasza mobilność po pandemii. Jeszcze w czasie pandemii 
wiele osób deklarowało zmianę swoich zachowań transportowych, kluczowe 
jest jednak pytanie: co to będzie za zmiana i czy będzie trwała? Pierwszego 
wyobrażenia w tej kwestii dostarczają badania społeczne prowadzone w czasie 
kolejnych lockdownów. Z badania Monash Public Transport Research Group13 
przeprowadzonego na grupie ponad 2 000 mieszkańców Melbourne wynika, 
że wielu ankietowanych deklarowało odejście od posiadania samochodów 
(np. poprzez zmniejszenie liczby samochodów w rodzinie) po pandemii, przy 
jednoczesnym zamiarze zwiększenia ilości podróży tym środkiem transportu. Aż 
30 proc. ankietowanych deklarowało, że będzie używać posiadane samochody 
jeszcze intensywniej niż przed pandemią i lockdownem. Wyniki wskazują także 
na możliwy spadek łącznej liczby podróży po pandemii o 5 proc., do czego 
przyczyni się rosnąca popularność pracy z domu (szacuje się, że zamiar podjęcia 

12 https://link.springer.com/article/10.1007/s41651-020-00064-5
13 https://www.monash.edu/news/articles/post-pandemic-gridlock-public-

transport-users-expected-to-shift-to-driving-cars

https://link.springer.com/article/10.1007/s41651-020-00064-5
https://www.monash.edu/news/articles/post-pandemic-gridlock-publictransport-users-expected-to-shift-to-driving-cars
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pracy z domu po COVID-19 wzrośnie aż o 75 proc.!). Znacząco ma wzrosnąć 
też popularność podróży i dojazdów rowerem (o 55 proc.). Wyniki badania 
pokazują także, że część podróżnych w przyszłości będzie wybierać transport 
indywidualny zamiast publicznego, który to w najbliższych miesiącach osiągnie 
maksymalnie 80 proc. swojego poziomu sprzed pandemii. Co więcej, badacze 
prognozują, że powrót do poziomów popularności transportu publicznego 
sprzed pandemii może zająć nawet 5 do 10 lat! W tym czasie można się więc 
spodziewać zwiększenia użytkowania prywatnych pojazdów. Prognozy te 
wynikają z danych zbieranych w różnych, odległych od siebie krajach – Polsce14, 
Wielkiej Brytanii15 i Stanach Zjednoczonych 16. Potwierdzają się prognozy 
zwiększonego używania prywatnych samochodów (jak w australijskim badaniu), 
rośnie też popyt na auta używane. Co szczególnie istotne, pojazdy te nabywają 
osoby, które dotąd przez lata korzystały z transportu publicznego. 

Pogłębione badania tego zagadnienia prowadził również w Polsce Krajowy 
Ośrodek Zmian Klimatu, działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – 
Państwowym Instytucie Badawczym17. W ramach projektu koordynowanego 
przez dr Justynę Orłowską z KOZK, w kwietniu i w maju 2020 r. badaniem 
ilościowym objęto ponad 1000 osób, a jakościowym – 150. Na pytanie 
o gotowość do zmian zachowań po pandemii, ankietowani są najbardziej 
skłonni zrezygnować z lotów samolotem i biznesowych podróży zagranicznych 
(w skali od 1 – mała gotowość do zmiany do 7 – duża gotowość do zmiany 
te odpowiedzi uzyskiwały 5), natomiast ograniczenie podróży samochodem 
uzyskało na tej skali tylko 3,79. Dużo mniej Polaków dopuszcza zmniejszenie 
ilości podróży samochodem niż np. zmniejszenie swojego udziału w imprezach 

14 https://tvn24.pl/biznes/moto/samochody-uzywane-pierwsze-rejestracje-
rekordowy-sredni-wiek-aut-z-importu-listopad-2020-pzpm-samar-4771314

15 https://www.motortrader.com/motor-trader-news/automotive-news/new-
government-guidance-drives-searches-used-cars-13-05-2020

16 https://www.bbc.com/worklife/article/20201202-why-our-reliance-on-cars-
could-start-booming?ocid=global_worklife_rss&xtor=ES-213

17 https://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-polskie-drogi/wiadomosci/news-
niezwykle-wyniki-badania-polacy-sa-gotowi-zrezygnowac-z-samo,nId,4751278

https://tvn24.pl/biznes/moto/samochody-uzywane-pierwsze-rejestracjerekordowy-sredni-wiek-aut-z-importu-listopad-2020-pzpm-samar-4771314
https://www.motortrader.com/motor-trader-news/automotive-news/newgovernment-guidance-drives-searches-used-cars-13-05-2020
https://www.bbc.com/worklife/article/20201202-why-our-reliance-on-carscould-start-booming?ocid=global_worklife_rss&xtor=ES-213
https://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-polskie-drogi/wiadomosci/newsniezwykle-wyniki-badania-polacy-sa-gotowi-zrezygnowac-z-samo,nId,4751278
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masowych (4,8 na skali). Równie ciekawie przedstawiają się odpowiedzi 
ankietowanych w kwestii korzystania z samochodu w trakcie pandemii 
i deklaracje wykorzystania tego środka transportu po pandemii. Okazuje się, 
że w czasie pandemii aż 60 proc. ankietowanych Polaków nie zmieniło swoich 
nawyków w zakresie korzystania z samochodu, a prawie 15 proc. korzystało 
z niego trochę lub zdecydowanie częściej. Należy przypuszczać, że te 15 proc. to 
osoby, które wcześniej korzystały z transportu publicznego i z różnych przyczyn 
z niego zrezygnowały. Najczęstszymi powodami spadku zaufania do transportu 
publicznego są, według polskich ankietowanych, strach przed zakażeniem 
i obawa przed brakiem miejsca w pojeździe. Efekt? Samochód jawi się 
badanym jako bezpieczniejszy wybór. Dodatkowo, po pandemii około co trzeci 
ankietowany nie planuje w żadnym razie ograniczyć korzystania z samochodu, 
natomiast ponad 60 proc. badanych mogłoby zmienić swoje zachowania 
w tym obszarze w umiarkowanym lub w dużym stopniu. Chęć pozytywnych 
zmian częściej deklarują w tej kwestii kobiety niż mężczyźni (62/38 proc.) 
i osoby powyżej 55. roku życia (38 proc.), mieszkające na wsi i w średnich 
miastach (20 do 99 tys. mieszkańców), z wykształceniem średnim (34 proc.) lub 
z ukończonymi studiami wyższymi (30 proc.). 

Jak więc może wyglądać transport po pandemii? Większość komentatorów 
podkreśla, że w kontekście celów klimatycznych nie ma miejsca na prosty 
powrót do zachowań i trendów „ery przedCOVIDowej”. Pandemia kreuje nową 
normalność, którą z perspektywy dnia dzisiejszego trudno jednoznacznie ocenić. 
Jak zawsze, możliwe jest zastosowanie podejścia scenariuszowego.  

Inicjowanie zmian może odbywać się w formule top-down lub bottom-
up. W pierwszym przypadku inicjatorem (odgórnych) zmian społeczno-
gospodarczych jest zazwyczaj państwo. W kontekście nowych ambitnych 
celów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r., prawdopodobnym wydaje się, 
że po pandemii rządy wielu krajów (w tym Polski) zaostrzą polityki w zakresie 
dekarbonizacji transportu. Doświadczenia pokazują, że może się to odbyć 
z jednej strony poprzez wprowadzenie zakazów dotyczących rejestracji 
określonych kategorii pojazdów, zmian podatkowych zwiększających obciążenia 
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dla pojazdów niezeroemisyjnych, wprowadzanie Stref Czystego Transportu 
(tzw. Low Emission Zones – LEZ). Jednocześnie konieczne jest uruchomienie 
dofinansowania do zakupu pojazdów zeroemisyjnych i, przede wszystkim, 
inwestowanie w zeroemisyjny transport publiczny. Tylko w takich warunkach 
część obywateli zrezygnuje całkowicie z posiadania prywatnego samochodu, 
część przesiądzie się do pojazdów zeroemisyjnych, a część postawi na transport 
publiczny i alternatywną mobilność (np. rower, skuter, hulajnoga). Biznes 
również powinien zareagować na politykę państwa i przyspieszyć wymianę 
użytkowanych flot oraz zainwestować w zeroemisyjny transport towarów 
w pojazdach do 3,5 tony. 

Równie możliwy jest także scenariusz, zgodnie z którym zmiany zostaną 
zainicjowane oddolnie. Użytkownicy pojazdów, bogatsi o doświadczenia 
pandemii, zmienią zachowania, ograniczą używanie prywatnych pojazdów 
i przesiądą się do transportu publicznego lub postawią na mikromobilność. 
Będzie to możliwe przede wszystkim dlatego, że odbudowane zostanie 
zaufanie do transportu publicznego (np. poprzez kampanie edukacyjne, częste 
dezynfekcje, innowacje w zakresie wykorzystywanych antybakteryjnych 
materiałów itp.), a użytkownicy będą podejmowali świadome wybory 
transportowe w oparciu o szeroki wybór przyjaznych dla środowiska 
i klimatu alternatyw. Lucy Budd i Stephen Ison z Uniwersytetu De Montfort 
(Department of Politics, People and Place, Leicester Castle Business School) 
określili taki transport jako odpowiedzialny (Responsible Transport)18. W takim 
scenariuszu punktem centralnym na nowym rynku nie jest już sam pojazd, ale 
jego użytkownik, który dokonuje przemyślanych wyborów, biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo i dostępność środków transportu, a także uwzględniając 
społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty tych wyborów.

Jednak nie wszystkie scenariusze uwzględniają pandemię jako katalizator 
pozytywnych zmian. W scenariuszu działań oddolnych możliwe jest także 

18 Responsible Transport: A post-COVID agenda for transport policy and practice 
Lucy Budd, Stephen Ison, Department of Politics, People and Place, Leicester 
Castle Business School, De Montfort University, Leicester LE1 9BH, UK
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zupełnie odwrotny trend, obecnie obserwowany także Polsce. W listopadzie 
2020 r. padł nad Wisłą rekord wieku importowanych pojazdów – mają one 
średnio prawie 12 lat! Brak zaufania do transportu publicznego w czasie 
pandemii oraz okresu po niej może skutkować decyzjami o zakupie kolejnego 
samochodu, a przy braku ambitnej polityki w tym zakresie będą to przede 
wszystkim auta niezeroemisyjne. 

Jeden element wspomnianych tu scenariuszy pozostaje wspólny –to rola polityki 
państwa, promującej określone rozwiązania. Również scenariusz oddolnych 
zmian nazywany odpowiedzialnym transportem wymaga stworzenia przez 
państwo odpowiednich warunków. Wobec braku odpowiedniego transportu 
publicznego (dostępność połączeń, cena, jakość świadczonych usług, stan taboru 
itp.), ścieżek rowerowych, czy też zeroemisyjnego carsharingu i mikromobilności 
prawdopodobnym jest, że zdecydowanie mniej osób świadomie zrezygnuje 
z własnego pojazdu. Rozbudzone przez pandemię oczekiwania bardziej 
zrównoważonego i odpowiedzialnego transportu wymagają aktywności 
regulacyjnej ze strony państwa. W polskim przypadku będzie to być może 
wymagało zmian w systemie podatkowym (akcyza, amortyzacja, opłata 
rejestracyjna) lub też wprowadzenia zakazu rejestracji określonych kategorii 
pojazdów w określonych latach (na wzór Wielkiej Brytanii)19. Rozwój bardziej 
odpowiedzialnego transportu bez wątpienia poprawiłoby upowszechnienie Stref 
Czystego Transportu w polskich miastach.

Wskazane jest podejmowanie przez administrację omówionych tu działań 
już teraz, jeszcze w czasie trwania pandemii. Można skorzystać na ogólnym 
nastroju społecznym i akceptacji dla działań, które ograniczają nasz wpływ na 
klimat i środowisko (co również wyraźnie wynika z badań KOZK). Proponowane 
zmiany wiążą się oczywiście z kosztami, które jednocześnie, w kontekście 
spowolnienia gospodarczego, mogą zostać odebrane jako dodatkowe obciążenia 
dla osób i podmiotów gospodarczych, które już teraz poniosły straty związane 
z COVID-19. Nowa normalność to jednak nie kwestia mglistej przyszłości 

19 https://www.cnbc.com/2020/11/18/the-uk-plans-to-ban-sales-of-diesel-and-
petrol-cars-from-2030.html

https://www.cnbc.com/2020/11/18/the-uk-plans-to-ban-sales-of-diesel-andpetrol-cars-from-2030.html
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i odległych lat, ale najbliższych miesięcy, dlatego tylko działania podjęte teraz 
mogą przynieść odpowiednie efekty - zarówno w fazie wychodzenia z pandemii, 
jak i po jej ustaniu. 

Od ambitnych decyzji w transporcie nie ma więc odwrotu. Warto, aby 
polskie decyzje w tym zakresie pozostawały w zgodzie z globalnym trendem 
i z korzyścią dla wszystkich, dla których każda podróż ma znaczenie.
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5. Innowacje w transporcie ułatwiają życie 
w czasach pandemii – rozmowa z Panem 
Pawłem Sokołowskim - Dyrektorem ds. 
Rozwoju Biznesu w Asseco Data Systems SA

Edyta Boratyńska-Karpiej: Na początek pytanie, którego nie możemy nie 
zadać biorąc pod uwagę temat spotkania Transportowego Obserwatorium 
Badawczego: jak działa Asseco w dobie pandemii, jak się teraz wdraża projekty?

Paweł Sokołowski: Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie całej gospodarki 
i chyba nie ma firmy, która nie odczuła lockdownu. W Asseco bardzo szybko 
udało nam się przejść na pracę zdalną, ponieważ mieliśmy do tego wszystkie 
niezbędne narzędzia. Od dawna już funkcjonujemy w cyfrowym świecie 
i praktycznie w ciągu kilku tygodni 90% firmy przeszło na tryb online. Jeśli 
chodzi o wdrożenia, to faktycznie pojawiają się opóźnienia w realizowaniu 
projektów. Nasi klienci to instytucje publiczne, które nie były przygotowane 
na taką sytuację i do tej pory mają różnego rodzaju trudności, a bez uzgodnień 
z nimi i bez ich akceptacji często nie jesteśmy w stanie realizować naszych prac. 
Staramy się jednak odnajdować w tej nowej rzeczywistości i wspieramy naszych 
klientów tam, gdzie jest to możliwe.

EBK: Obserwując informacje przekazywane w social media – firma nie 
zwalnia tempa. Zbliżacie się Państwo na przykład do końca wdrożenia 
systemu parkingowego w Rzeszowie. Na czym polega Metropolis?

PS: W Rzeszowie wdrażamy kolejny moduł systemu Metropolis o nazwie ISPP 
(inteligentny system płatnego parkowania), który pozwoli na automatyczny 
pomiar wolnych miejsc parkingowych i ich łatwe wykrywanie przez użytkownika  
przy pomocy aplikacji mobilnej.. Aplikacja umożliwi również wniesienie opłaty 
po dotarciu na miejsce. System w głównej mierze korzysta z sieci neuronowych 
analizujących strumienie wideo z parkingów.
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EBK: Czy takie rozwiązanie może być wsparciem dla jednostek samorządu 
terytorialnego zmagających się ze skutkami pandemii? Czy posiadają Państwo 
jakieś wskaźniki pokazujące przewidywane efekty?

PS: Zdecydowanie tak. Takie rozwiązanie umożliwia opłacenie parkowania 
bez konieczności korzystania z parkomatu i używania gotówki, co podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. Nie muszą oni dotykać żadnych dodatkowych 
urządzeń i dokonywać dezynfekcji. Taki system to również dodatkowe korzyści 
dla miasta - pozwala obniżyć koszty utrzymania stref parkowania, co w czasach 
zmniejszenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie mniejszych wpływów do 
budżetu z tytułu parkowania jest szczególnie ważne.

EBK: Czy Pana zdaniem pandemia jest szansą dla nowoczesnych technologii 
w transporcie?

PS: Pandemia spowodowała przyspieszenie cyfrowe na niespotykaną do tej 
pory skalę w wielu obszarach naszego życia. Firmy, ale także konsumenci musieli 
nauczyć się korzystać z technologii, która przez tych bardziej konserwatywnych 
była do tej pory często niedoceniana. Mam tu na myśli płatności bezstykowe 
czy urządzenia samoobsługowe jak parkomaty czy biletomaty. Możliwość 
korzystania z Punktów Obsługi Klienta została znacznie ograniczona lub wręcz 
niemożliwa. Jednocześnie epidemia dała przedsiębiorcom i instytucjom impuls 
do szybszego wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych ułatwiających 
pracę w tych nowych czasach. Bo już chyba wszyscy wiedzą, że świat się zmienił 
bezpowrotnie.

EBK: A pytając odwrotnie: Czy te nowe technologie, są szansą dla transportu 
po pandemii?

PS: Niewątpliwie tak. Wdrożenia nowych technologii w transporcie odbywały 
się pod wpływem dwóch bodźców: żeby było wygodniej i szybciej lub żeby 
było bardziej efektywnie kosztowo. O ile z tym pierwszym najczęściej nie 
mieliśmy problemu, bo każdy chętnie korzysta z udogodnień.  O tyle zwiększanie 
efektywności najczęściej kojarzy się z pewnym wysiłkiem lub wymaga nauczenia 
się czegoś nowego np. obsługi aplikacji mobilnej, korzystania z podpisu 
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elektronicznego, platformy e-PUAP czy konsultacji zdalnej z użyciem kamery. 
Myślę, że czas pandemii zmieni u wielu osób nastawienie i będzie stanowić 
rodzaj katalizatora dla nowych technologii i ich rozwoju by zaspokajać nowe 
potrzeby użytkowników i usprawniać funkcjonowanie całego transportu.

EBK: Dziękuję za rozmowę.



Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, 
tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania 
i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego 
oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju 
i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 
środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na stronie: 
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-
obserwatorium-badawcze

Zachęcamy do współpracy i kontaktu na adres: tob@cupt.gov.pl 

mailto:tob%40cupt.gov.pl%20?subject=
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze
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