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Charakterystyka GZM

• Związek metropolitalny utworzony “spec-ustawą” 
(2018), tworzy go 41 gmin (w tym 9 miast pow. 100 
tys. mieszkańców) zamieszkiwanych przez ok. 2,3 
mln osób

• Forma prawna: zbliżona do związku komunalnego

• Obsługą mobilności zajmuje się Zarząd Transportu
Metropolitalnego funkcjonujacy w formule rynkowej
zarządu transportu, co zapewnia integrację i
umożliwia konkurencję operatorów PTZ

• Kluczowe liczby dot. transportu: około 1500 środków
PTZ, 7000 przystanków, 460 linii (pow. 3,7 tys. km 
kw.)   



Model mobilności w GZM

• Transport zbiorowy zintegrowany (kolej tylko w 
wybranych ofertach Kolei Śląskich)

• Samochód jako podstawowy środek obsługi
mobilności, brak jednolitej polityki parkingowej, 
centra przesiadkowe zlokalizowane w obszarach
śródmiejskich (Katowice)

• Rower publiczny zintegrowany w zakresie opłat i
dokowania, infrastruktura rozproszona w gestii
poszczególnych miast



Tab. 1 Struktura obsługi mobilności w GZM

Źródło: B. Kamzelak, Funkcjonowanie stref niskoemisyjnych w kontekście ich społecznej akceptacji na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, UE, Katowice 2022, niepublikowana praca magisterska (badanie ankietowe).

Środek transportu Nigdy Rzadko Czasami Często
Bardzo 

często

Własny samochód 15% 3% 14% 31% 36%

Taksówka lub usługi car-sharingu 48% 35% 13% 3% 0%

Miejski transport zbiorowy 18% 51% 20% 7% 5%

Rower lub hulajnoga 16% 22% 43% 11% 8%

Pójście na piechotę 0% 12% 25% 33% 30%



Tab. 2 Średnia liczba samochodów w gosp. domowym (badania klasy kreatywnej) 

Źródło: B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, Inkluzywna mobilność w metropoliach, UE, Katowice 2020, (badania klasy kreatywnej) 

zakres danych średnia [szt.] mediana [szt.]

ogólnie 1,17 1

Warszawa 1,18 1

Trójmiasto 0,99 1

GZM 1,38 1
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Rys.1. Najważniejsze kryterium wyboru środka transportowego 



Źródło: B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, Inkluzywna mobilność w metropoliach, UE, Katowice 2020, (badania klasy kreatywnej) 

Rys.2. Wykorzystanie rowerów w zależności od pogody
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Mix instrumentów dekarbonizacji

• Napędy zeroemisyjne

• Transport zbiorowy

• Zeroemisyjny transport osobisty

• Cybermobilność



Rzeczywiste koszty zewnętrzne 
samochodów elektrycznych

Niższa o 1/3 zagregowana emisja gazów cieplarnianych, ale: 

• W mixie energetycznym UE (mix węglowy powoduje wyższe
emisje niż w przypadku konwencjonalengo napędu) 

• Porównywalne emisje pyłów (raport EEA)

• Wyższe o 60% skażenie wód i gorszy wpływ na człowieka (o 
60% gorszy Human Toxicity Impacts - efekt emisji związanych z 
wydobyciem meidzi i niklu oraz innych surowców (raport EEA)

• Porównywalne pozostałe koszty zewnętrzne: wypadki, 
kongestia, zajętość terenu, a nawet hałas

• Utrwalenie obecnego modelu mobilności 
Źródło: R. Tomanek, Czy elektryfikacja jest naprawdę efektywna, „Rzeczpospolita” z 15.07.2022, 
https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36702761-robert-tomanek-czy-elektryfikacja-jest-naprawde-
efektywna. 

https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36702761-robert-tomanek-czy-elektryfikacja-jest-naprawde-efektywna


Inne ograniczenia elektromobilności

• Infrastruktura ładowania: liczne białe plamy, w 
Niemczech i Holandii połowa punktów ładowania 

• Ograniczony zasięg (ryzyko inkluzywności)

• Wysoka cena pojazdów (ryzyko inkluzywności)

• Bariery rozwoju w ciężkim transporcie



Transport zbiorowy w miastach i 

dekarbonizacja

• Transport zbiorowy obsługuje masowe potoki

• Transport zbiorowy jest w dużym zakresie 
zelektryfikowany (zwłaszcza szynowy)

• Transport zbiorowy wymaga finansowania 
publicznego, ale zmniejsza terenochłonność, 
kongestię i jest efektywniejszy energetycznie od 
transportu indywidualnego (finansowanie jest 
barierą rozwojową MTZ)



Rys. 3. Podział zadań w obsłudze mobilności
Źródło: EMTA barometer 2021, s. 4, https://www.emta.com/IMG/pdf/211007-barometeremta-2019.pdf, 16.07.2022. 

https://www.emta.com/IMG/pdf/211007-barometeremta-2019.pdf


Transport osobisty

• Rowery i hulajnogi – największy udział zarówno jako środki 
prywatne jak i systemy publiczne, rowery mają niski udział w 
obsłudze mobilności (kilka procent, za wyjątkiem wybranych 
miast)

• Rowery: korzyści wg Europejskiej Federacji Rowerzystów (ECF 
- 2018): efekty środowiskowe, gospodarcze i zdrowotne 

• Tendencje na rynku rowerowym:

• Rozwój infrastruktury (w Warszawie 674 km – 27% 
długości dróg publicznych) – kontrowersje dotyczą tego czy 
separować infrastrukturę rowerową

• Rowery elektryczne (2022: 43% sprzedaży w Niemczech, w 
Polsce 6%), w UE dość częste dofinansowanie publiczne 
zakupu

• Zintegrowane strategie działań (zarządzanie publiczne)



Rys. 4. Korzyści zewnętrzne z używania rowerów w UE (2017) 
Źródło: EFC, https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures, 16.07.2022.

https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures


Tab. 3. Udział rowerów w obsłudze potrzeb przewozowych



Berlin, zygzaki 
https://motofakty.pl/absurd-drogowy-nietypowa-sciezka-rowerowa-video/ar/c4-16272337

Warszawa - Tamka, słabe oznakowanie
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,27114444.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy

Słubice
https://gazetalubuska.pl/slubicegorzyca-absurd-na-sciezce-rowerowej-za-25-mln-zl-slupy-graniczne-stoja-niemal-na-srodku-drogi-rowerzysci-zalamuja-rece/ga/c3-14577385/zd/40026339

Katowice, 2022 Sosnowiec, 2022



Rys. 5. Narodowe strategie rowerowe – 2021
Źródło: E. Colli, F. Kuster, M. Żganec, The state of national cycling strategies in Europe (2021), ECF 2022, https://ecf.com/files/reports/national-cycling-
strategies-in-europe-2021 , 22.05.2022.

https://ecf.com/files/reports/national-cycling-strategies-in-europe-2021


Cybermobilność

• Modele pracy zdalnej i ich wpływ na mobilność:

• Całkowicie zdalna

• Hybrydowa (model agory ograniczający dojazdy i model satelitarny 
skracający i ograniczający dojazdy) 

• Praca zdalna: w 2020 12% w UE, poziom oczekiwany (Cisco, 2022, badania 
28 tys. osób z 27 krajów)  ponad 90%, w Polsce 75%

• Korzyści pracy zdalnej wg ankiety Cisco: oszczędność czasu dla ½ na 
poziomie przynajmniej 4 godzin tygodniowo dzięki pracy zdalnej i 
hybrydowej  

• Inne korzyści:

• Spadek ruchu pojazdów (Katowice 2020-2022 w czasie lockdownów
spadek o 20%) 

• Wzrost czasu dyspozycyjnego (także wolnego)

• Koszty: bariery społeczne, koszty środowiskowe (komputery i ich zasilanie 
wymaga energii oraz rzadkich i kosztownych w pozyskaniu pierwiastków) 



Trendy mobilnościowe na obszarze GZM

• Dekarbonizacja PTZ: Elektryfikacja transportu 
samochodowego (BEVs i FEVs), rozwój PTZ -
organizacja linii szkieletowych (autobusowych –
metrolinii)

• Rozwój systemu rowerowego: program budowy 
velostrad

• Rozwój carsharingu i systemów mobilności osobistej 
(głównie w modelu B+C)

• Perspektywy cybermobilności (doświadczenia 
covidowe Katowic)



Wnioski

• W mobilności miejskiej dominuje trend 
dekarbonizacyjny

• Skuteczna dekarbonizacja wymaga zmiany modeli 
mobilności, sama elektryfikacja transportu 
samochodowego nie zapewni tego

• Mobilność w GZM oparta jest na samochodach, 
zmiana modelu wymaga rozwoju transportu 
zbiorowego i osobistego (zwłaszcza rowerowego). 
Wskazane jest poszerzenie cybermobilności w 
obszarze pracy i nauki zdalnej 



Wybrane publikacje autora dotyczące mobilności z lat 

2021-2022 (dostępne w Internecie): 

• R. Tomanek, Mobilność miast przyszłości, „Rzeczpospolita” 03.08.2022, 
https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36803141-robert-tomanek-
mobilnosc-miast-przyszlosci

• R. Tomanek, Czy elektrfikacja jest naprawdę efektywna, „Rzeczpospolita” z 
15.07.2022, https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36702761-robert-
tomanek-czy-elektryfikacja-jest-naprawde-efektywna

• R. Tomanek, Pilne wyzwanie dekarbonizacji logistyki, „Rzeczpospolita” z 
23.02.2022, https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art35745462-robert-
tomanek-pilne-wyzwanie-dekarbonizacji-logistyki

• S. Kałużny, R. Tomanek, Odbudowa mobilności miejskiej, „Rzeczpospolita” 
2021 z 1.03.2021, https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art250301-
odbudowa-mobilnosci-miejskiej

https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36803141-robert-tomanek-mobilnosc-miast-przyszlosci
https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36702761-robert-tomanek-czy-elektryfikacja-jest-naprawde-efektywna
https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art35745462-robert-tomanek-pilne-wyzwanie-dekarbonizacji-logistyki
https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art250301-odbudowa-mobilnosci-miejskiej


Charakterystyka i kontakt

Robert Tomanek, dr hab. profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach
Notka biograficzna, wikipedia, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Tomanek
Profil Linkedin: https://www.linkedin.com/public-
profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile
Kontakt: robert.tomanek@uekat.pl, mobile +48 602 743 554
Współpracownicy: zespół Ecogreen, biuro@ecogreen.expert

https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Tomanek
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile
mailto:robert.tomanek@uekat.pl
mailto:biuro@ecogreen.expert



