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Wstęp

Paweł Engel1

„Ja to mam bardzo dobre połączenie do pracy…” To zdanie z jednego z filmów 

Stanisława Barei robi obecnie wielką karierę w internecie, zarówno dosłownie, jak 

i w rozmaitych parafrazach. Niejednokrotnie jednak możemy dojść do wniosku, że 

w wielu przypadkach należałoby powiedzieć „ja nie mam ŻADNEGO połączenia do 

pracy” – muszę kupić samochód i jestem od niego w 100% zależny.

Wykluczenie komunikacyjne wielu rejonów kraju jest faktem. Szerokie wsparcie 

transportu szynowego i komunikacji w aglomeracjach ze środków Unii Europejskiej 

nie rozwiązuje wszystkich problemów transportu regionalnego. Istnieje wiele 

barier, które utrudniają funkcjonowanie tego obszaru rynku transportowego. 

Jest to jednak bardzo istotny element, bez którego nie sposób sobie wyobrazić 

funkcjonowania systemu transportowego kraju.

1  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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1.  Podsumowanie Transportowego 
Obserwatorium Badawczego

Edyta Boratyńska-Karpiej2

Transport pozostaje czynnikiem rozwoju integracji europejskiej, jest wskazywany 

jako jeden z istotnych czynników efektów integracji. Takie znaczenie transportu 

obserwuje się na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej, w poszczególnych 

państwach, jak również regionach. W związku z tym transport regionalny poprzez 

infrastrukturę transportową oraz przedsiębiorstwa transportowe stanowi część 

składową gospodarczego układu regionalnego. Jest zatem jednym z czynników 

kształtujących konkurencyjność regionów.

Infrastruktura transportowa jest bardzo ważnym czynnikiem oddziałującym na 

funkcjonowanie regionalnego systemu transportowego. System ten to istotny 

generator rozwoju regionalnego, a więc konkurencyjności regionu. Wśród 

czynników konkurencyjności regionu można wymienić szereg transportowych 

determinant, takich jak:

• sprawność funkcjonowania systemu transportowego,

• jego szeroko rozumiana dostępność (siatka połączeń ale również spełnienie 

potrzeb osób z ograniczoną mobilnością),

• służebna rola wobec społeczeństwa i gospodarki,

• funkcjonowanie według zasad zrównoważonego rozwoju, 

• zachowania rynkowe przedsiębiorstw transportowych, 

• oddziaływanie na ograniczenie zależności ludzi od samochodu poprzez promocję 

i podnoszenie jakości usług pasażerskiego transportu zbiorowego.

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Regionalny publiczny transport zbiorowy odgrywa ponadto istotną rolę społeczną. 

Niedostrzeżenie lub marginalizacja spraw transportu, w tym pasażerskiego 

transportu regionalnego, jest barierą dla wzrostu konkurencyjności poszczególnych 

regionów. 

Właśnie dlatego 22 września 2022 roku odbyło się spotkanie Transportowego 

Obserwatorium Badawczego pt. System transportu regionalnego: jak, gdzie, kiedy 

i za co?

Celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat tego jak niektóre samorządy 

radzą sobie z problemami i jakie mają pomysły na rozwój oraz o tym co potrzebne, 

aby regionalny transport był siłą napędową służącą rozwojowi regionów.

Tradycyjnie  uczestników powitał Przewodniczący Transportowego 

Obserwatorium Badawczego – Paweł Engel – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania.

Następnie w sesji otwierającej zostały przedstawione dwie prezentacje:

• Planowane zmiany prawne w obszarze publicznego transportu zbiorowego 

w zakresie przewozów autobusowych – dr r. pr. Renata Rychter – 
Dyrektorka Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwo 
Infrastruktury;

• Optymalizacja mobilności miejskiej na obszarze Górnośląsko-

Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego – dr hab. Robert Tomanek, prof. 
UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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Kolejnym punktem spotkania była sesja pt. Prawo a rzeczywistość – case 
studies. Jej celem było pokazanie, że mimo skomplikowanego systemu prawnego 

regulującego omawianą materię, są przypadki, że system transportu regionalnego 

funkcjonuje całkiem sprawnie. Sesja pokazywała dobre praktyki, a jej uczestnicy 

dzielili się doświadczeniem i wiedzą o tym na jakie bariery napotkali i jak sobie z nimi 

poradzili. W ramach tej części odbyły się 3 prezentacje:

• Komunikacja Podbeskidzka a związek powiatowo - gminny – Seweryn 
Kobiela - Dyrektor Biura, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny;
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• Powiatowy zakład transportu publicznego Lipno – korzyści i koszty – 

Krzysztof Baranowski - Starosta lipnowski; 

• Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej – czy da się 

połączyć komunikację miejską z regionem?  - Kamil Bujak - Przewodniczący 
Zarządu, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.
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Po przerwie odbyła się Sesja 2: Networking: System transportu regionalnego: 
jak, gdzie, kiedy i za co?

Jej prowadzeniem zajął się Marcin Gromadzki - rzecznik prasowy i projektant 
komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, prezes Public 
Transport Consulting.

Uczestnicy:

• Waldemar Gaida – Przewodniczący, Związek Powiatowo-Gminny „Jedź 
z nami” w Strzelcach Opolskich;

• Grzegorz König - Freelancer w transporcie publicznym, były Prezes Zarządu 
PKS Gdynia;

• Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich;  

• Michał Nowak - Ekspert Departamentu Regionalnych Programów 
Operacyjnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

• dr Mariusz Opaliński - Wiceprezes Zarządu, Oławskie Przewozy Gminno-
Powiatowe.

Tematem dyskusji były pytania, które zadaje sobie każdy samorząd i organizator 

transportu, zwłaszcza w obecnej sytuacji szalejącej inflacji i drożejącej z dnia na 

dzień energii. Podczas tego warsztatu uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi 

na nurtujące kwestie. Subiektywne podsumowanie całego spotkania, w tym części 

networkingowej, przygotowane przez moderatora dyskusji, znajduje się w dalszej 

części publikacji.

Spotkanie, jak zwykle, zakończył Paweł Engel, który zaprosił uczestników na 

kolejne spotkania i eventy organizowane przez CUPT.

Nagranie z webinarium jest dostępne na kanale CUPT na Youtube. 
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System transportu regionalnego: jak, gdzie, 
kiedy i za co? 

Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

22 września 2022 r. 

prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

09.50 – 10.00  Powitalna kawa wirtualnie

10.00 – 10.10  Otwarcie 

Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

10.10 – 10.30 Planowane zmiany prawne w obszarze publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie przewozów 
autobusowych? 

dr r. pr. Renata Rychter - Dyrektorka Departamentu 

Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury

10.30 – 10.50 Optymalizacja mobilności miejskiej na obszarze 
Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku 
Metropolitalnego

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE  - Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach
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10.50 – 11.50 SESJA 1: Prawo a rzeczywistość – case studies

Komunikacja Podbeskidzka a związek powiatowo - gminny 
– Seweryn Kobiela  – Dyrektor Biura, Beskidzki Związek 

Powiatowo-Gminny

Powiatowy zakład transportu publicznego Lipno – 
korzyści i koszty – Krzysztof Baranowski – Starosta 

lipnowski

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 
– czy da się połączyć komunikację miejską z regionem? 
– Kamil Bujak – Przewodniczący Zarządu, Metropolitalny 

Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

11.50 – 12.20 Przerwa

12.20 – 13.40 SESJA 2: Networking: System transportu 
regionalnego: jak, gdzie, kiedy i za co?

Prowadzenie: Marcin Gromadzki - rzecznik prasowy 

i projektant komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej 

w Gdyni, prezes Public Transport Consulting

Uczestnicy:

Waldemar Gaida – Przewodniczący, Związek Powiatowo-

Gminny „Jedź z nami” w Strzelcach Opolskich. 

Grzegorz König - Freelancer w transporcie publicznym, były 

Prezes Zarządu PKS Gdynia

Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura, Związek 

Powiatów Polskich  
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Michał Nowak - Ekspert Departamentu Regionalnych 

Programów Operacyjnych, MFiPR

dr Mariusz Opaliński - Wiceprezes Zarządu, Oławskie 

Przewozy Gminno-Powiatowe

13.40 - 14.00  Podsumowanie warsztatu  
Wystąpienie typu TED

Marcin Gromadzki – rzecznik prasowy i projektant 

komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 

prezes Public Transport Consulting

14.15 Zakończenie

 Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT
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2.  Subiektywne podsumowanie spotkania

Marcin Gromadzki3

3 rzecznik prasowy i projektant komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni, prezes Public Transport Consulting

W Europejskim Dniu bez Samochodu, odbyło się 26. Transportowe Obserwatorium 

Badawcze – spotkanie eksperckie organizowane przez Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych, po raz pierwszy poświęcone drogowemu transportowi 

regionalnemu.

Jak to zawsze bywa w wydarzeniach organizowanych przez CUPT, zadbano 

o ciekawy program: wystąpienia ekspertów i uczestników dyskusji panelowej 

potrafiących realnie zainteresować słuchaczy swoimi wypowiedziami.

Pani dr r. pr. Renata Rychter – Dyrektorka Departamentu Transportu Drogowego 

w Ministerstwie Infrastruktury – wystąpiła z prezentacją pt. „Planowane zmiany 

prawne w obszarze publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów 

autobusowych”. Pani Dyrektor zachęciła do śledzenia procesu legislacyjnego 

opracowanej przez rząd ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, oznaczonego numerem druku UD18 

w wykazie prac legislacyjnych. Sęk jednak w tym, że takiego projektu wciąż nie ma 

na liście projektów (stan na 22.09.2022).
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Poza przedstawieniem samej treści slajdów w wystąpieniu Pani Dyrektor znalazło 

się kilka ciekawych innych wątków:

• celem zmniejszenia wymaganego minimalnego udziału procentowego z 90 do 

80% działalności na rzecz właściciela przy zamówieniu in-house ma być zachęta 

do tworzenia przez podmioty wewnętrzne w większym niż obecnie zakresie linii 

komercyjnych i z dofinansowaniem z FRPA (co jednak w przypadku większości 

takich podmiotów do tej pory wprost uniemożliwiają inne przepisy – być może 

one też ulegną zmianom);

• przewidziana nowelizacją rezerwa środków na poziomie puli 5% łącznej kwoty 

Funduszu – do dyspozycji Ministra Finansów (w celu umożliwienia „szybkiej 

ścieżki” rozdysponowania środków i umożliwienia funkcjonowania linii, co do 

których powstała nagła potrzeba uruchomienia), w dyspozycji resortu byłoby 

więc na ten cel 40 mln zł rocznie;

• zależność pomiędzy białymi plamami na mapie transportowej kraju, 

a organizowaniem przez samorządy przewozów regularnych specjalnych 

(wcześniej p. mec. M. Przychodzki zapowiadał, że w Prawie oświatowym 

pojawi się zapis sugerujący dowozy dzieci do szkół w formie przewozów 

ogólnodostępnych – zapewne o to chodziło w tej wypowiedzi);

• rezygnacja z epizodycznego podwyższania stawki dopłaty do 3,00 zł;

• wprowadzenie tej kwoty na stałe wraz z kontraktowaniem dopłat w formie 

umów kilkuletnich.

W późniejszych wystąpieniach eksperckich i w dyskusji panelowej, wszyscy 

uczestnicy byli ze sobą w pełni zgodni – co zauważył podsumowując spotkanie 

Pan Paweł Engel, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych 

i Programowania w CUPT – że dla sprawnego funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego w naszym kraju, niezbędna jest głębsza niż tylko fasadowa, 

nowelizacja ustawy o ptz.
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Zmiany w ustawie powinny wyraźnie zobowiązywać samorządy do podejmowania 

się roli organizatorów – stwierdził Pan Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski.

System tworzy się ze zbudowaniem zależności – dodał Pan Waldemar Gaida 

– Przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” w Strzelcach 

Opolskich.

Potrzebujemy podmiotu, który system transportu będzie organizować i integrować, 

a więc jednoznacznego wskazania kompetencji i zadań jst w tym zakresie – wsparł 

poprzednie głosy Pan dr Mariusz Opaliński – Wiceprezes Zarządu w Oławskich 

Przewozach Gminno-Powiatowych.

Pan Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura w Związku Powiatów Polskich 

– niezwykle trafnie dodał, że aby publiczny transport zbiorowy na danym terenie 

stanowił system, to musi być odgórnie zarządzany. Gdy damy więcej uprawnień 

przewoźnikom komercyjnym, to sytuacja może się jedynie pogorszyć. System to 

też wspólna koordynacja rozkładów jazdy i zintegrowana informacja o usługach, 

tymczasem obecnie ustawa o ptz kreuje zbyt wielu organizatorów, rozciągając 

ich kompetencje zgodnie z systemem podziału administracyjnego kraju, co nie 

zapewnia właściwej integracji i efektywności procesu zarządzania publicznym 

transportem zbiorowym.
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Grzegorz König – były Prezes Zarządu PKS Gdynia, przedstawiony jako freelancer 

w transporcie publicznym – zauważył, że do tej pory nie wypracowaliśmy 

docelowego modelu standaryzacji i finansowania usług oraz że należy wyraźnie 

podkreślić, iż dotychczasowy model wolnorynkowy wyczerpał się. Powinien być 

silny organizator, ale istotne jest też trwałe i stabilne finansowanie przewozów, 

a aktualnie strumienie finansowe są zbyt mocno rozproszone. Pan Grzegorz 

König zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem, że jest zwolennikiem jasnego 

określenia, jaki podmiot jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

w danym regionie.

Pan Michał Nowak – Specjalista w Departamencie Regionalnych Programów 

Operacyjnych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – zgadzając się 

z przedmówcami dodał, że z perspektywy podmiotu rozdającego regionalne 

fundusze na transport istotne jest jego szersze postrzeganie – w postaci integracji 

regularnego publicznego transportu zbiorowego z systemem transportu 

„ostatniej mili” i np. rowerem, jako narzędziem do jej pokonywania. Właśnie owa 

kompleksowość i różnorodność tworzy bowiem sprawnie działający system. 
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Trafnym podsumowaniem dyskusji było stwierdzenie, że zasada solidaryzmu 

społecznego powinna obligować ustawowo samorządy do organizowania 

publicznego transportu zbiorowego.

W dyskusji, pomimo ujęcia w programie, nie wzięła udziału przedstawicielka 

Ministerstwa Infrastruktury. Mam jednak nadzieję, że głosy eksperckie w jakiś 

sposób dotrą do resortu, bo wyraźnie widać, że zaplanowane relatywnie niewielkie 

zmiany w przepisach, nie rozwiążą problemów z jakimi boryka się branża.

W przeciwnym wypadku może skończyć się tak jak na zdjęciu ilustrującym post: 

zero publicznego transportu zbiorowego z danego przystanku, całość pokrywa 

kurz, a pojawiających się w tym miejscu pasażerów wita jedynie oferta skupu aut.

Dowód poniżej – nagłe zakończenie przewozów na profesjonalnie zorganizowanej 

„żółtej linii” z Myślenic do Krakowa:
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3.  Optymalizacja mobilności na obszarze 
Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku 
Metropolitalnego

Robert Tomanek1

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Robert.tomanek@uekat.pl
www.ecogreen.expert

Celem artykułu jest charakterystyka modelu mobilności na obszarze aglomeracji 

katowickiej, gdzie funkcjonuje nietypowe w skali kraju rozwiązanie organizacyjne, 

jakim jest związek metropolitalny oraz wskazanie kluczowych kierunków 

transformacji. Podstawowe uwarunkowania charakteryzowanego modelu 

wynikają z czynników przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych. Specyfika 

przestrzenna obszaru aglomeracji powoduje, że zmiany zachodzące w mobilności 

na tym terenie muszą uwzględniać zróżnicowanie przestrzenne oraz stosunkowo 

duże, średnie odległości przemieszczania. W wymiarze społeczno-gospodarczym 

na uwagę zasługują procesy dekarbonizacji, w tym mobilności miejskiej, które 

postępują w związku z implementacją rozwiązań regulacyjnych mających na celu 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności systemów 

mobilnościowych. Uprzemysłowiony obszar metropolitalny przechodzi procesy 

transformacji energetycznej, gdzie kwestie dekarbonizacji mają szczególne 

znaczenie.
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Charakterystyka roli związku metropolitalnego 
GZM
Związek metropolitalny na obszarze województwa śląskiego utworzono w oparciu 

o indywidualne, specjalne regulacje prawne z 2018 roku (ustawa z dnia 9 marca 

2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim). Związek ten 

występujący pod nazwą własną Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zbliżony 

jest w kształcie instytucjonalnym do związku komunalnego, a to rozwiązanie znane 

jest już od ponad 30 lat. GZM tworzą 41 gminy, w tym 9 miast zamieszkiwanych 

przez ponad 100.000 mieszkańców. Łącznie w gminach GZM mieszka ponad 

2,3 mln osób. Struktura przestrzenna aglomeracji ma charakter policentryczny, 

w szczególności brak wyraźnych granic pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

administracyjnymi, a teren GZM jest mocno nasycony infrastrukturą gospodarczą, 

w tym infrastrukturą transportową. Podstawowym problemem związanym 

z zaspokajaniem mobilności jest tu kwestia integracji, dlatego w przeszłości 

obsługą przewozów miejskiego transportu zbiorowego zajmowało się wpierw 

jedno przedsiębiorstwo, a następnie po komunalizacji w latach 90-tych XX wieku 
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powołano związek komunalny (Komunikacyjny Związek Komunalny GOP), który 

jednak nie objął swoim działaniem całego obszaru aglomeracji, co skutkowało 

licznymi problemami związanymi z niewystarczającą integracją. Lukę integracji 

zapełnił właśnie związek metropolitalny, której zespolił działania organizatorskie 

prowadzony również na południu (Tychy) i północy aglomeracji (Tarnowskie Góry) - 

w drugim przypadku stosowano już wcześniej integrację taryfowo-biletową. 

Ostatecznie, związek metropolitalny organizuje zaspokajanie potrzeb 

mobilnościowych za pomocą około 1500 pojazdów (autobusów, tramwajów 

i trolejbusów) udostępnianych za pomocą umów przez wielu operatorów 

(model regulowanej konkurencji), ponadto oferuje możliwości podróżowania na 

jednym bilecie z wykorzystaniem niektórych linii kolejowych w oparciu o umowę 

z operatorem kolejowym, którym są Koleje Śląskie. Charakterystyczną cechą jest 

też duże nasycenie infrastrukturą szynową: ten potencjał obejmuje nie tylko linie 

kolejowe, ale także tramwajowe, jak i kolei przemysłowych (w wielu przypadkach 

nieczynnych czy zlikwidowanych). Ponadto GZM podejmuje się realizacji także 

innych działań z zakresu planowania przestrzennego, drogownictwa, a także 

integracji działań innowacyjnych (GZM wspiera inicjatywy takie jak Europejskie 

Miasto Nauki, czy też rozwój zastosowań bezzałogowych statków powietrznych). 

Działalność GZM finansowana jest ze środków własnych pozyskiwanych z udziału 

w podatkach na podstawie regulacji ustawowych oraz z wpłat własnych gmin, 

które przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie miejskiego transportu 

zbiorowego.
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Pomimo 4 lat działania GZM jest ciągle w początkowej fazie aktywności. Jeśli chodzi 

o zarządzanie mobilnością, to niewątpliwie źródłem doświadczeń jest kapitał wiedzy 

przejęty z KZK GOP (ponad 25 lat działania). Środki finansowe przyznane na mocy 

ustawy GZM z jednej strony stabilizują funkcjonowanie związku, ale z drugiej są 

źródłem sporów z gminami członkowskimi dotyczących ich alokacji, w szczególności 

chodzi o ewentualne korekty obowiązującego systemu finansowania miejskiego 

transportu zbiorowego, gdzie nawet połowa kosztów pokrywana musi być 

subwencjami. Można postawić tezę, że kwestie finansowe które zakłócały rozwój 

KZK GOP kładą się cieniem na funkcjonowanie i przyszłość GZM.

Model mobilności GZM
Zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego z 2015r. zatrzymanie wzrostu 

globalnej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza wymaga całościowego 

przemodelowania transportu. Komisja Europejska zapowiada, że do 2030 r. po 

drogach UE ma jeździć co najmniej 100 mln samochodów elektrycznych. Do 

2035 r. w Europie produkcja samochodów spalinowych ma zostać zakończona.
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Aglomeracja katowicka jest rozległa, a jej policentryczny charakter utrudnia 

optymalizację obsługi mobilności, zwłaszcza że poszczególne obszary GZM są 

zróżnicowane (intensywna zabudowa niejednokrotnie przechodzi w zabudowę 

rozproszoną i tereny o charakterze rolniczym, ponadto obecna infrastruktura 

transportowa nie odzwierciedla transformacji w rozmieszczeniu źródeł ruchu). 

Spadek zaludnienia i zmniejszenie się potencjału źródeł ruchu zwiększa możliwości 

rozwoju indywidualnego transportu samochodowego kosztem miejskiego 

transportu zbiorowego. Tym samym samochód jest podstawowym środkiem 

obsługi mobilności, a integracji międzygałęziowej niech sprzyja fakt, że:

• na obszarze GZM nie zintegrowano polityki parkingowej, tym samym w istotnym 

stopniu ograniczone są możliwości efektywnego zarządzania z wykorzystaniem 

samochodów w realizacji podróży miejskich,

• tworzone centra przesiadkowe, których celem powinno być „przełożenie” ruchu 

indywidualnego na transport zbiorowy, lokowane są w obszarach śródmiejskich, 

co powoduje, że ruch kołowy wtłaczany jest do centrów miast potęgując 

kongestię oraz inne koszty zewnętrzne.

Na dominującą rolę samochodu osobowego wpływ mają zarówno niedostatki 

alternatywnych systemów mobilności, jak i wyjątkowo duży w porównaniu z innymi 

metropoliami Polski udział samochodów w gospodarstwach domowych (dla 

klasy kreatywnej w GZM 1,38, Warszawie 1,88, a w Trójmieście 0,99 - B. Kos, G. 

Krawczyk, R. Tomanek, Inkluzywna mobilność w metropoliach, UE, Katowice 

2020). Badania klasy kreatywnej, która wyznacza tendencje rozwojowe pokazują, 

że samochód w największym stopniu zaspokaja potrzeby mobilności, natomiast jeśli 

chodzi o młodsze pokolenie, to wyraźnie widać, że samochód osobowy i transport 

osobisty stają się podstawą mobilności (Wykres 1). Jest to zagrożeniem dla rozwoju 

miejskiego transportu zbiorowego.
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Wykres 1. Modal split GZM w oczach młodego pokolenia

Własny samochód

Nigdy 

15.0%
Rzadko 

3.0%
Czasami 

14.0%
Często 

31.0%
Bardzo często 

36.0%
 

Taksówka lub usługi car-aharingu

Nigdy 

48.0%
Rzadko 

35.0%
Czasami 

13.0%
Często 

3.0%
Bardzo często 

0.0%
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Miejski transport zbiorowy

Nigdy 

18.0%
Rzadko 

51.0%
Czasami 

20.0%
Często 

7.0%
Bardzo często 

5.0%
 

Rower lub hulajnoga

Nigdy 

16.0%
Rzadko 

22.0%
Czasami 

43.0%
Często 

11%
Bardzo często 

8%
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Pójście na piechotę

Nigdy 

0.0%
Rzadko 

12.0%
Czasami 

25.0%
Często 

33%
Bardzo często 

30% 

Źródło: B. Kamzelak, Funkcjonowanie stref niskoemisyjnych w kontekście ich 

społecznej akceptacji na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, UE, 

Katowice 2022, niepublikowana praca magisterska (badanie ankietowe).
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Badania klasy kreatywnej (wolne zawody, managerowie) są ciekawym obszarem 

formułowania wniosków nt. mobilności, można dowodzić tezy, że podobnie jak 

zachowania mobilnościowe młodego pokolenia, to właśnie klasa kreatywna 

wyznacza trendy, które będą miały wpływ na formułowanie się miast przyszłości. 

W GZM, jako kluczowy czynnik wyboru środka transportowego wymieniane jest 

kryterium czasu, wynika to z uwarunkowań przestrzennych, ale też i słabości 

transportu zbiorowego, gdyż zarówno w Warszawie, jak i w Trójmieście 

respondenci klasy kreatywnej na pierwszym miejscu wyraźnie stawiają kwestię 

kosztów, później zazwyczaj wygodę, a na dalszym miejscu czas (Wykres 2). 

W obecnym modelu mobilności na obszarze GZM kluczowym czynnikiem 

mającym wpływ na wybór środka transportowego jest czas, a to oznacza, że 

działania optymalizacyjne zmierzające do zmiany w strukturze obsługi powinny 

koncentrować się na inwestycjach i działaniach organizacyjnych pozwalających na 

skrócenie czasu przejazdu alternatywnymi środkami transportu.

Wykres 2. Kryteria wybory środka transportowego (klasa kreatywna)

Ogólnie

Czas przejazdu 

22.4%
Wygoda 

26.9%
Koszt 

28.4%
Bezpośredniość przejazdu 

18%
Bezpieczeństwo 

2,4%
Inne 

1,8%
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Warszawa

Czas przejazdu 

22.7%
Wygoda 

24.0%
Koszt 

38.0%
Bezpośredniość przejazdu 

11.3%
Bezpieczeństwo 

2,7%
Inne 

1,3%

Trójmiasto

Czas przejazdu 

5.3%
Wygoda 

30.7%
Koszt 

37.3%
Bezpośredniość przejazdu 

22.0%
Bezpieczeństwo 

4,7%
Inne 

0,0%
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GZM

Czas przejazdu 

39.3%
Wygoda 

26.0%
Koszt 

20.7%
Bezpośredniość przejazdu 

0,0%
Bezpieczeństwo 

4,0%
Inne 

4,0%

Źródło: B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, Inkluzywna mobilność w metropoliach, 

UE, Katowice 2020.

Konwersja modeli mobilności miast europejskich w kierunku zrównoważonej 

mobilności w dużym stopniu zakłada wykorzystanie rowerów. Rower traktowany 

jest nie tylko jako alternatywny środek transportu, ale przede wszystkim jako 

instrument obsługi ostatniej (pierwszej) mili. Fascynacja rowerami w dużym 

stopniu powodowana jest zmianami stylu życia, w tym dążeniem do większej 

aktywności fizycznej. Niewątpliwie zmienia to znaczenie roweru, ale dane 

dotyczące faktycznego wykorzystania rowerów w obsłudze przewozów, poza 

nielicznymi miastami Europy, nie napawają aż tak wielkim optymizmem - udział 

ten jest kilkuprocentowy i dość stabilny (w wyjątkowych przypadkach miast 

skandynawskich przekracza 20%). Podstawową barierą szerszego wykorzystania 

roweru jest odległość podróży, a to zależy od zagospodarowania przestrzennego, 

a zwłaszcza lokowania miejsc aktywności zawodowej i nauki blisko miejsca 
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mieszkania: można to osiągnąć poprzez powrót do centrów miast, albo w wyniku 

zastosowania hybrydowych modeli pracy, w tym zwłaszcza modelu planetarnego, 

gdzie praca biurowa odbywa się w rozproszonych lokalizacjach, często w postaci 

niewielkich biur na wynajem, a także w modelach pracy zdalnej lub mieszanej. 

Trudno też nie docenić znaczenia odpowiedniej infrastruktury – zarówno dróg 

rowerowych, jak i miejsc parkingowych oraz infrastruktury bytowej umożliwiającej 

przygotowanie się rowerzysty do pracy (szatnie z prysznicami). Na obszarze GZM, 

w porównaniu z pozostałymi badanymi metropoliami widać wyraźnie, że rower 

pełni rolę ośrodka rekreacji, to znajduje odbicie w bardzo silnym uzależnieniu 

korzystania z roweru od pogody (Wykres 3).

Wykres 3. Wykorzystanie rowerów w zależności od pogody

Ogólnie

bez względu na warunki pogodowe również zimą 

6.8%
bez względu na warunki pogodowe za wyjątkiem zimy 

21.5%
tylko w przypadku dobrej pogody 

71.7%

Warszawa

bez względu na warunki pogodowe również zimą 

3.6%
bez względu na warunki pogodowe za wyjątkiem zimy 

27.5%
tylko w przypadku dobrej pogody 

68.8%
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Trójmiasto

bez względu na warunki pogodowe również zimą 

12.5%
bez względu na warunki pogodowe za wyjątkiem zimy 

25.0%
tylko w przypadku dobrej pogody

62.5%

GZM

bez względu na warunki pogodowe również zimą 

3.9%
bez względu na warunki pogodowe za wyjątkiem zimy 

10.9%
tylko w przypadku dobrej pogody 

85.2%

Źródło: Tamże.
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Choć na obszarze GZM kluczowym czynnikiem mającym wpływ na zakres i sposób 

wykorzystania rowerów wydaje się właśnie odległość dojazdu, to nie można nie 

zauważyć następujących niedogodności dotykających rowerzystów:

• niespójna infrastruktura, drogi rowerowe rozwijane są w poszczególnych 

miastach, a poziom integracji należy uznać za wyjątkowo niski, drogi rowerowe 

powstają bardzo często przy okazji inwestycji drogowych i pełnią w tych 

przedsięwzięciach rolę drugorzędną,

• brak jednorodnego, zintegrowanego systemu informacji rowerowej – różnią się 

nie tylko oznakowania, ale brak też jest map i to zarówno w wersji cyfrowej jak 

i w formie oznakowań tradycyjnych,

• firmy a także instytucje publiczne oferują niski poziom obsługi rowerzystów, co 

znajduje najbardziej widoczny wyraz w brakach infrastruktury parkingowej: nie 

chodzi tu nawet o tak wyszukane rozwiązania jak zadaszone i monitorowane 

parkingi rowerowe, ale o prozaiczne stojaki na rowery, które pozwalałyby 

przypinać rowery do ramy, a nie do koła umocowanego tylko szybkozłączką.
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Perspektywy równoważenia mobilności na 
obszarze GZM
Choć na przestrzeni ostatnich 30 lat sporo zmieniło się w obsłudze mobilności na 

obszarze aglomeracji katowickiej, to jednak budowa miast przyszłości opartych na 

koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga innego, nowoczesnego podejścia do 

mobilności. W szczególności chodzi o próbę zmiany modeli mobilności: zmniejszenia 

transportochłonności przestrzeni i doprowadzenia do tego, aby przewozy 

obligatoryjne były mniej energochłonne i generalnie krótsze. Takiej konwersji służą 

działania na rzecz dekarbonizacji mobilności:

• rozwój cybermobilności pozwalający na spadek transportochłonności,

• transport zbiorowy,

• zeroemisyjny transport osobisty,

• napędy zeroemisyjne.

Cybermobilność, to nowe, masowe doświadczenie spowodowane COVID-19. 

Miasto przyszłości musi być mniej energochłonne, w tym w mniejszym stopniu 

transportochłonne niż miasto współczesne. Rozwój miasta ściśle skorelowany 

ze zmianami mobilności napotyka na bariery przestrzenne i energetyczne, im 

większe przewozy tym większe osiedla i większe źródła ruchu w postaci na 

przykład biurowców, a to ma swoje naturalne granicy. Choć po okresie pandemii 

większości przypadków zakończono pracę zdalną, to należy jednak rozważyć 

analizę doświadczeń tamtego okresu. Spadek ruchu pokazał jakie możliwości daje 

praca zdalna. Jest to sposób na eliminację przemieszczeń, na zastąpienie fizycznej 

mobilności mobilnością wirtualną. Istniejące i zapowiadane możliwości techniczne, 

takie jak rozszerzona rzeczywistość wirtualna oraz wykorzystanie sztucznej 

inteligencji pokazują wektory przyszłości. Jeśli polskie miasta mają być miastami 

przyszłości, to ten kierunek rozwoju wymaga szczególnej uwagi i ewentualnego 

wykorzystania. Kwestie rozwoju przestrzennego są w obszarze statutowych 

zadań GZM, jednak na dziś trudno zidentyfikować działania w tym zakresie, które 

prowadziłyby do spadku transportochłonności. To ważny i trudny do zastąpienia 
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aspekt aktywności innowacyjnej GZM. Przeciwnicy cybermobilności podnoszą 

zwykle bliżej niesprecyzowane argumenty na temat mniejszej efektywności pracy 

zdalnej, a zwłaszcza nauki. Tymczasem, jeśli nawet są jakieś badania, to mają one 

charakter wstępny. Oczywiste jest, że za każdym rozwiązaniem organizacyjnym, 

a takim jest niewątpliwie praca i nauka zdalna, ciągną się nie tylko korzyści, ale także 

koszty. Nie można jednak podnosić tylko i wyłącznie bliżej niesprecyzowanych 

kosztów, a jednocześnie zapominać o tym, że cybermobilność oznacza:

• spadek śladu węglowego,

• mniejsze zapotrzebowanie na nieodnawialne paliwa kopalne,

• zwiększenie zasięgu rynku pracy,

• zmniejszenie wykluczenia transportowego.

Transport zbiorowy jest najbardziej efektywnym sposobem obsługi masowych 

potoków przewozowych. Sama masowość oznacza mniejszą emisję gazów 

cieplarnianych i zmniejszenie kosztów zewnętrznych ze względu na niższe koszty 

jednostkowe, jednak warto zauważyć także, że transport zbiorowy w wielu 

przypadkach jest zelektryfikowany, a zatem wykorzystuje napędy zeroemisyjne, 

dotyczy to w szczególności transportu szynowego, a transport trolejbusowych 

oferuje efektywniejsze rozwiązania w zakresie transportu drogowego niż 

elektrobusy z potężnymi akumulatorami, które wymagają długotrwałego 

ładowania wymiany w czasie cyklu życia pojazdu. Tym samym od dziesięcioleci 

transport zbiorowy cechuje się mniejszą uciążliwością dla środowiska niż transport 

indywidualny. Szansą rozwoju transportu zbiorowego GZM jest rozbudowany 

transport szynowy, przy czym dotyczy to nie tylko infrastruktury kolejowej, 

tramwajowej, ale także słabo wykorzystywanej infrastruktury po kolejach 

przemysłowych - oczywiście w wielu przypadkach wymagałoby to inwestycji 

polegających na dostosowaniu potencjału do obecnych wymagań, ale tu za kapitał 

należy uznać już sam fakt występowania przestrzeni dedykowanej dla transportu 

zbiorowego. Warto podkreślić, że dawna, nawet zlikwidowana infrastruktura 

szynowa może być podstawą rewitalizacji szyny, albo rozwoju systemów 

rowerowych.
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Transport osobisty jest definiowany w różny sposób, na potrzeby tego 

opracowania można przyjąć, że chodzi tu o rowery, hulajnogi oraz wszelkiego 

rodzaju pojazdy, które można przenosić i które służą przewozowi tylko jednej 

osoby. W transporcie osobistym na szczególną uwagę zasługują rowery oraz 

hulajnogi. Te dwa środki transportu doczekały się rozwiązań pozwalających na 

upublicznienie dostępności do nich. Publiczne rowery i publiczne hulajnogi różni 

jednak model biznesowy przyjęty w ich rozwoju, który najprawdopodobniej 

zaważy na przyszłości tych środków. O rowerach wspomniano już w niniejszym 

artykule, a jeśli chodzi o rowery publiczne to należy zwrócić uwagę właśnie na 

dość specyficzny model biznesowy, który tu zastosowano: jest to formuła BTB 

(business to business), gdzie operator roweru publicznego świadczy usługi gminie, 

a przychody ze sprzedaży usług konsumentom są marginalne. Rozwój systemów 

hulajnóg pokazał, że możliwe jest inne podejście do rozwiązań biznesowych: 

formuła B+C (Business to Consumer) nie angażuje środków i uwagi samorządów 

terytorialnych i rozwija się w zależności od rzeczywistych potrzeb konsumenckich. 

O ile rowery publiczne w niektórych miastach notują regres, a już na pewno 

nie można mówić o ich rozwoju, to z hulajnogami jest inaczej: są powszechnie 

dostępne i co najważniejsze rozwijają się w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby 

konsumentów. W GZM wykorzystywane są w przeważającej części rowery 

prywatne, wynika to w pewnym stopniu z charakteru aglomeracji oraz trudności 

zapewnienia dostępności roweru publicznego na tak rozległym obszarze. 

Natomiast hulajnogi zdają się z roku na rok wypierać rowery publiczne. Być może 

zatem to hulajnoga w modelu B+C będzie towarzyszyć prywatnym rowerom jako 

środek transportu osobistego.

Napędy zeroemisyjne, to dziś z jednej strony wymiana taboru autobusowego 

z napędem diesla na elektrobusy, a z drugiej strony wprowadzanie na szerszą 

skalę samochodów elektrycznych. Inwestycje w elektryczny tabor autobusowy 

finansowane są ze środków publicznych, w tym unijnych, to powoduje, że stają 

się one coraz powszechniejsze, a autobusom bateryjnym lada moment zaczną 

towarzyszyć autobusy z ogniwami paliwowymi, czyli autobusy wodorowe. Rozwój 

ten cieszy, bo w miastach pojawiają się nowe pojazdy, a miejscowa emisja gazów 

cieplarnianych spada. 
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Jednak coraz częściej słychać, że ten model wymiany taboru ma istotne wady:

• nie zapewnia odtwarzania taboru (amortyzacja z uwagi wysoką wartość 

początkową pojazdu jest bardzo wysoka),

• wymaga inwestycji w infrastrukturę ładowania,

• obecnie w coraz większym stopniu koszty eksploatacji są wyższe niż 

w przypadku autobusów z napędem tradycyjnym.

Jeśli chodzi o samochody osobowe z napędem elektrycznym, to tu sytuacja 

jest jeszcze bardziej złożona: efektywność napędów budzi podobne emocje jak 

w przypadku autobusów elektrycznych, ale jednocześnie samochody elektryczne 

zagrażają inkluzywności mobilności ze względu na ich wysokie ceny (co może 

oznaczać wykluczenie mobilnościowe), ponadto ich efektywność środowiskowa 

budzi coraz większe emocje i wątpliwości z uwagi na wykorzystywanie 

w wytwarzaniu energii elektrycznej paliw nieodnawialnych oraz powstawanie 

istotnych kosztów w całym cyklu produkcji i życia pojazdów elektrycznych. Co 

najważniejsze, samochody elektryczne nie eliminują takich kosztów zewnętrznych, 

jak kongestia czy wypadki. powstaje nawet pytanie czy samochody elektryczne nie 

są sposobem specyfikacji obecnego modelu mobilności wspieranym przez lobby, 

gdzie kluczową rolę odgrywają producenci samochodów?  
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Wnioski
Metropolia GZM jest rozległym i trudnym w obsłudze komunikacyjnej obszarem, 

obsługa mobilności wymaga zapewnienia nie tylko odpowiedniego potencjału 

transportowego, ale też infrastruktury dopasowanej do rozproszonych 

i zmiennych źródeł ruchu. Paradygmat dostępności oraz widoczne słabości 

miejskiego transportu zbiorowego spowodowały, że podstawowym sposobem 

przemieszczania się na tym terenie jest wykorzystanie samochodów. Samochód 

zapewnia największą dostępność, a jednocześnie jest powszechny na wyposażeniu 

gospodarstw domowych. Duże odległości przemieszczania nie sprzyjają 

wykorzystaniu środków transportu osobistego, zwłaszcza rowerów. Dodatkowo 

przeszkodą stosowania tych środków mobilności jest słaby rozwój infrastruktury 

dostosowanej do nich.
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Przyszłość obsługi mobilności na obszarze GZM powinna być oparta na szerokim 

i zintegrowanym zastosowaniu instrumentów dekarbonizacyjnych. W szczególności 

chodzi o zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym prowadzące do skrócenia 

dojazdów i tym samym umożliwiające dotarcie do celu na rowerze, hulajnogą 

lub pieszo. Szczególne miejsce w tej wizji pełni zastosowanie cybermobilności 

traktowanej jako alternatywa mobilności fizycznej, dzięki czemu potrzeby 

obligatoryjne mogłyby być eliminowane, a w ich miejsce w mniejszym zakresie 

pojawiłyby się potrzeby związane z aktywnościami czasu wolnego, co zmieniałoby 

charakter metropolii, a jednocześnie podnosiło jakość życia jej mieszkańców.

Zmiany przestrzenne, w tym pozwalające na szersze zastosowanie cybermobilności 

nie nastąpią w ekspresowym tempie, nie będą też możliwe w wielu obszarach 

życia społecznego i gospodarczego. Dlatego transport zbiorowy powinien być 

traktowany jako kluczowy element nowoczesnego miasta przyszłości. Miejski 

transport zbiorowy wymaga finansowania bieżącego i inwestycji, ale korzyści z jego 

rozwoju trudno nie dostrzec i trudno je przecenić: jest efektywny energetycznie 

i przewozowo, w przypadku stosowania napędów zeroemisyjnych nie jest źródłem 

miejscowej emisji gazów cieplarnianych, dodatkowym walorem tego systemu 

transportowego jest tworzenie przestrzeni miasta i szans aktywności jego 

mieszkańców. Transport zbiorowy stał się nieodzownym elementem miasta XX 

i XXI wieku, trudno dziś sobie wyobrazić, żeby miasto przyszłości nie opierało się na 

transporcie zbiorowym. Choć niewątpliwie coraz większe znaczenie będzie miała 

mobilność osobista i cybermobilność.
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4.  Studium przypadku: Powiatowy Zakład 
Transportu Publicznego Lipno

Starostwo powiatowe w Lipnie

Temat transportu publicznego w kraju coraz częściej jest obecny w mediach 

i w życiu społecznym.  Niestety najczęściej pojawia się on w kontekście likwidacji 

lub braku połączeń lokalnych, co wpływa destabilizująco na życie codzienne wielu 

osób z mniejszych miejscowości czy miasteczek.

Na tym tle  wyróżnia się Powiat Lipnowski w województwie kujawsko- pomorskim 

i to w sposób pozytywny. Zarząd Powiatu w Lipnie ze Starostą Lipnowskim 

Krzysztofem Baranowskim  na czele już w 2016r. podjął konkretne działania 

zmierzające do tego by teren powiatu nie dołączył jako biała plama do mapy 

transportu publicznego. Od stycznia 2017 roku na mocy decyzji Rady Powiatu 
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w Lipnie rozpoczął działalność samorządowy zakład budżetowy pod nazwą: 

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie, który świadczy usługi 

transportowe na terenie dziewięciu gmin z terenu powiatu lipnowskiego. 

Decyzja władz Powiatu o utworzeniu PZTP w Lipnie była bardzo nowatorska 

i oznaczała tworzenie Zakładu od podstaw. Nie tylko przygotowano plan 

transportu dla terenu Powiatu Lipnowskiego, zorganizowano strukturę  nowej 

jednostki, ale przede wszystkim jej wyposażenie, tj. nowy tabor. Krzysztof 

Baranowski kierujący Powiatem od wielu lat, zawsze jest zdania, że mienie 

samorządu i jego dochody mają przede wszystkim służyć dobru społecznemu oraz 

mieszkańcom powiatu. Dzięki takiemu podejściu oraz wyczuleniu na zgłaszane 

przez mieszkańców problemy od 1 stycznia 2017r. na wyznaczone i uzgodnione 

trasy wyruszyła flota 17 nowych, komfortowych autobusów. Większość 

stanowiły małe busy marki Mercedes przeznaczone do przewozu 19 osób, zaś 

najpopularniejsze trasy obsługiwane były przez autobusy większe, początkowo 

wypożyczone od firmy zewnętrznej. 

Od  tego czasu trwa nieustanna praca na rzecz rozwoju tej jednostki. Obecnie 

PZTP w Lipnie dysponuje 26 pojazdami 17 autobusów marki Mercedes Benz 

Sprinter, 1 autobus marki Solbus, 4 autobusy marki SCANIA Higer Touring oraz 

Irizar New Century; 2 autobusy marki ISUZU Novolux oraz Turquoise; 2 autobusy 

marki MAN.

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie świadczy usługi przewozowe 

na 25 liniach komunikacyjnych, w tym: dziennie w dni robocze 192 kursy na 18 
liniach, weekendy i święta 50 kursów na 7 liniach. Pasażerowie są obsługiwani 

na wynajętym przez Zakład dworcu autobusowym, który wraz z placem 

manewrowym łącznie zajmuje 600 m2 powierzchni.    
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Prowadzona jest obsługa i sprzedaż biletów jednorazowych oraz miesięcznych, 

których sprzedaż obrazują poniższe wykresy:

2017

198 514 biletów jednorazowych

479 088,59 zł brutto

2018

222 661 biletów jednorazowych 

549 242,12 zł brutto

2019

209 830 biletów jednorazowych 

869 512,19 zł  brutto

2020

105 086 biletów jednorazowych 

458 475,05 zł brutto

2021

135 615 biletów jednorazowych 

731 459,68 zł brutto

Do 31 sierpnia 2022

99 624 biletów jednorazowych 

608 939,86 zł brutto

Razem

971 330 biletów jednorazowych 

3 696 717,49 zł  brutto
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2017

6617 biletów miesięcznych

463 674,59 zł brutto

2018

6372 biletów miesięcznych

447 257,10 zł brutto

2019

7219 biletów miesięcznych 

607 465,65 zł brutto

2020

4425 biletów miesięcznych 

371 736,45 zł brutto

2021

4370 biletów miesięcznych 

454 006,60 zł brutto

Do 31 sierpnia 2022

3976 biletów miesięcznych 

462 816,81 zł brutto

Razem

32 979 biletów miesięcznych 

2 806 957,20 zł brutto
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Dzięki zróżnicowanej flocie pojazdów Zakład nie tylko zaspakaja potrzeby 

mieszkańców w zakresie dojazdu do szkół, zakładów pracy, ośrodków zdrowia czy 

centrów danej gminy. Może również świadczyć różnicowane usługi  w zakresie 

wynajmu dla podmiotów zewnętrznych. Ich rozwój, a także wartość obrazuje 

poniższe zestawienie:

2017 

Ilość wynajmów: 293 
214 805,00 zł brutto

2018 

Ilość wynajmów: 515 
379 632,77 zł brutto

2019

Ilość wynajmów: 535 
397 587,53 zł brutto

2020

Ilość wynajmów: 183 
102 938,70 zł brutto

2021 

Ilość wynajmów: 354 
291 095,90 zł brutto

Do 31 sierpnia 2022 

Ilość wynajmów: 350 

376 693,60 zł brutto

Razem 

Ilość wynajmów: 2 230 

1 762 753,50 zł brutto
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W latach 2017-2019 widoczny jest rozwój świadczonych usług. Tendencja 

zwyżkowa widoczna jest także w danych dot. 2022 roku. Z przyczyn związanych 

ze stanem pandemii wywołanym zakażeniami SARS-CoV-2, która rzutowała 

na wprowadzenie wielu ograniczeń, w tym nauki zdalnej, w latach 2020 i 2021 

widoczny jest spadek liczby zakupionych biletów. 

Zakład, jak cała gospodarka światowa, musiał poradzić się z negatywnymi skutkami 

pojawienia się koronawirusa. Udało się to m.in. dzięki temu, że Powiatowy Zakład 

Transportu Publicznego w Lipnie otrzymuje z budżetu Powiatu Lipnowskiego 

dotację przedmiotową, której wysokość w poszczególnych latach odzwierciedla  

zakres wsparcia udzielanego Zakładowi. Wynika to m.in. z faktu, że Powiat 

Lipnowski powołując do życia Powiatowy Zakład Transportu Publicznego nie 

nastawiał się na zysk, ale na rozwiązanie problemu społecznego jakim jest brak 

dojazdu  do szkoły, pracy sklepu czy ośrodka zdrowia. Aby jego działalność 

bilansowała się sama koniecznym byłoby drastyczne zwiększenie cen biletów, 

czego samorząd lipnowski nie chce robić - władze stoją bowiem na stanowisku, że 

obowiązkiem samorządu jest przede wszystkim służba na rzecz mieszkańców, a nie 

prowadzenie zyskownej działalności gospodarczej. 
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Od początku istnienia Zakład otrzymał dotacje wg poniższej tabeli:

2017

1 380 728,00 zł brutto

2018

1 595 000,00 zł brutto

2019

1 577 635,00 zł brutto

2020

2 510 000,00 zł brutto

2021

1 338 964,00 zł brutto

Do 31 sierpnia 2022

125 000,00 zł  brutto

Razem

8 527 327,00 zł brutto

Poza nakładami na unowocześnianie rozbudowywanie i floty pojazdów 

świadczących usługi transportowe Powiat podejmuje także inne działania na rzecz 

utworzonej jednostki. Od 2017 roku Powiat otrzymuje na podstawie zawartego 

porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskim  

rekompensaty stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym. Łącznie przez cały okres (do 31 sierpnia br.) w/w współpracy Powiat 

pozyskał 2.199.669,21 zł. 
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Od 2021 roku Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie, poprzez 

podpisanie Umowy Powiatu Lipnowskiego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, 

otrzymuje dopłatę do wozokilometra w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA). Łącznie w ramach 

zawartych umów (do 31 sierpnia br.) Powiat pozyskał dopłaty w wysokości 

3.721.137,91zł. 

Ponadto dzięki działaniom Powiatu od 1 października 2021 roku Powiatowy 

Zakład Transportu Publicznego w Lipnie przeniósł się do nowej siedziby. W 2021 

roku także uruchomiony został warsztat samochodowy do wykonywania 

bieżących napraw autobusów należących do Powiatowego Zakładu Transportu 

Publicznego w Lipnie oraz zakupiony został zbiornik o pojemności 5 000 litrów 

wraz z dystrybutorem, przeznaczony do magazynowania oraz wydawania oleju 

napędowego. Inwestycja ta kosztowała 33 678,69 zł brutto i pozwala Zakładowi 

uzyskiwać korzystniejsze, niższe oferty cenowe od dostawców paliwa.

Nowatorskie podejście Zarządu Powiatu do problemu komunikacji i transportu 

zbiorowego na terenie powiatu pozwoliło na rozwiązanie wielu problemów 

mieszkańców związanych z dojazdami do szkół i zakładów pracy. Fakt iż Władze 

Powiatu posiadają faktyczny wpływ na plan przejazdów pozwala optymalnie 

dostosować go do potrzeb mieszkańców oraz elastycznie reagować na zmieniające 

się oczekiwania społeczne, np. poprzez zapewnienie częstszych przejazdów 

na bardziej obłożonych trasach. Pozwoliło to również na przywrócenie 

zlikwidowanych przez Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy, uznanych 

za nierentowne, połączeń pomiędzy niewielkimi miejscowościami a ośrodkami 

gminnymi i stolicą Powiatu. 

Wprowadzone przez Powiat Lipnowski rozwiązanie jest postrzegane bardzo 

pozytywnie przez mieszkańców regionu, ale także coraz częściej jest zauważane 

jako inicjatywa warta naśladownictwa przez inne samorządy. Mówił o tym m.in. 

Starosta Lipnowski podczas panelu dyskusyjnego pt.: „Wykluczenie transportowe 
- czyj to problem?” w trakcie V Europejskiego Kongresu Samorządów w ICE 

Kraków Congress Centre. Był to również jeden z tematów poruszanych w trakcie 

spotkania podczas wizyty studyjnej w Powiecie Lipnowskim zorganizowanej 
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z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i  Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych współpracujących z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

i Infrastruktury w Gruzji z delegacją przedstawicieli ministerstw oraz administracji 

lokalnej z Gruzji. Byli oni bardzo zainteresowani wprowadzeniem podobnych 

rozwiązań w swoim kraju. 

W rozmowach Krzysztof Baranowski zawsze podkreśla, że gdy tworzony był  

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego nie brakowało sceptyków, którzy 

pytali, kogo autobusy  będą wozić.  W tej chwili niektóre linie są tak oblegane, że 

uruchamiane są kursy bis.  Mieszkańcy nie muszą kupować  starych, stwarzających 

zagrożenie samochodów za tysiąc, czy dwa tysiące złotych. Jeżdżą nowoczesnymi, 

ekologicznymi busami lub autobusami. Posiadanie własnego Zakładu Transportu 

Publicznego umożliwia również przeprowadzanie szeroko zakrojonych akcji 

proekologicznych, np. darmowe lub zniżkowe przejazdy jako zachęta do 

przesiadania się z samochodów prywatnych do transportu zbiorowego itd. 
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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/transportowe-obserwatorium-badawcze.

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

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