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ZASADNOŒÆ INWESTYCJI TABOROWYCH W ZBIOROWYM
TRANSPORCIE MIEJSKIM NA PODSTAWIE OCENY
KOMFORTU PODRÓ¯Y PRZEZ GDYÑSKICH PASA¯ERÓW
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badañ pierwotnych na temat wystêpowania ró¿nic w ocenie komfortu podró¿owania pasa¿erów taborem nowym oraz
starym, uwzglêdniaj¹c autobusy i trolejbusy eksploatowane na sieci organizowanej
przez Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Badania te pos³u¿y³y do oceny zasadnoœci inwestycji taborowych w zbiorowym transporcie miejskim, jako jednego z narzêdzi maj¹cych na celu wzrost wykorzystania zbiorowego transportu miejskiego
w podró¿ach miejskich mieszkañców miast.
S³owa kluczowe: inwestycje taborowe, komfort podró¿y, postrzegany czas podró¿y

ADVISABILITY OF INVESTING IN FLEET USED
IN COLLECTIVE URBAN TRANSPORT BASED ON GDYNIA
PASSENGERS’ ASSESSMENT OF TRAVEL COMFORT
Abstract: The article presents the results of primary research on the differences in the
passengers’ assessment of comfort of travel in the new and old vehicles, taking into
account the buses and trolleybuses used in the network managed by the Gdynia Public Transport Authority. The research was used to assess the advisability of investing
in fleet operated in collective urban transport, where such investing is considered one
of the tools aimed at promoting an increase in the usage of collective urban transport
in the excursions of the city dwellers.
Keywords: investment in buses, comfort of travel, perceived travel time

Wprowadzenie
Na zbiorowy transport miejski sk³ada siê kilka podsystemów: autobusowy,
tramwajowy, kolejowy, trolejbusowy oraz metro. Wszystkie one maj¹ przewagê
w stosunku do samochodów osobowych. Za najwa¿niejsze z nich mo¿na uznaæ:
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– wiêksz¹ efektywnoœæ wykorzystania infrastruktury, co przek³ada siê na redukcjê kongestii,
– mniejsze szkodliwe oddzia³ywanie na œrodowisko naturalne.
Jak wskazuj¹ badania, autobus w porównaniu z transportem indywidualnym
w przeliczeniu na jednego pasa¿era emituje piêciokrotnie mniej zanieczyszczeñ
atmosferycznych oraz potrzebuje trzykrotnie mniej energii. Co wiêcej, autobus
do przetransportowania tej samej liczby pasa¿erów wykorzystuje dwudziestokrotnie mniej powierzchni drogowej ni¿ samochody osobowe1. Mimo wskazanych przewag zbiorowego transportu miejskiego nad motoryzacj¹ indywidualn¹
obserwuje siê malej¹cy udzia³ zbiorowego transportu miejskiego w podró¿ach
mieszkañców miast. Wed³ug badañ preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni udzia³ transportu zbiorowego w realizacji podró¿y miejskich bez uwzglêdnienia podró¿y pieszych w 2015 r. wynosi³ 39,8%, a w 2013 r. –
45,7%, oznacza to spadek o oko³o 6 punktów procentowych w ci¹gu 2 lat. Samochodem osobowym realizowanych jest 52% podró¿y miejskich mieszkañców
Gdyni. Wartoœæ ta wzros³a o oko³o 5 punktów procentowych w porównaniu
z 2013 r.2 Dzia³ania maj¹ce na celu odwrócenie tego trendu oraz rozwój zrównowa¿onego transportu miejskiego to m.in.:
– wprowadzanie do u¿ytku nowoczesnego proekologicznego taboru,
– wydzielanie ulic, jezdni lub pasów ruchu dla transportu zbiorowego (np. w postaci buspasów lub pasów ruchu pod pr¹d – tzw. contra flow),
– stosowanie priorytetów w sygnalizacji œwietlnej,
– rozwój systemów transportu szynowego (tramwaj, metro, kolej),
– koordynowanie rozk³adów jazdy ró¿nych rodzajów transportu,
– nowoczesne rozwi¹zania w zakresie infrastruktury (platformy przystankowe
dostosowane do wysokoœci pod³ogi pojazdu, wiaty i zadaszenia, systemy dynamicznej informacji pasa¿erskiej),
– integrowanie wêz³ów przesiadkowych3.
Nowoczesna, ekologiczna flota pojazdów wp³ywa potencjalnie nie tylko na
popyt na us³ugi zbiorowego transportu miejskiego, lecz tak¿e generuje mniejsze
koszty zewnêtrzne oraz tworzy nowe mo¿liwoœci w organizacji transportu miejskiego. Do obni¿enia kosztów zewnêtrznych przyczynia siê spe³nianie bardziej
restrykcyjnych norm emisji spalin Euro oraz mo¿liwoœæ rekuperacji energii.
Nowe zasady organizacji zbiorowego transportu miejskiego wynikaj¹ z mo¿liwoœæ obs³ugi obszarów pozbawionych sieci trakcyjnej trolejbusami wyposa¿onymi w baterie trakcyjne, stanowi¹ce dodatkowe Ÿród³o napêdu.
1

2

3

J. Szo³tysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2007, s. 61.
Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkañców Gdyni. Raport z badañ marketingowych
2015, www.zkmgdynia.pl [dostêp 5.06.2017].
P. Brzustewicz, Zrównowa¿one rozwi¹zania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarz¹dzanie” 2013, z. 413, s. 92.
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1. Metodyka badania
Badanie przeprowadzono metod¹ wywiadu bezpoœredniego, indywidualnego, standaryzowanego. Wziê³o w nim udzia³ 220 pasa¿erów autobusów i trolejbusów w Gdyni. Badana próba sk³ada³a siê z 4 podprób, wyodrêbnianych przez
podzia³ pasa¿erów na podró¿uj¹cych nowym lub starym taborem, autobusowym lub trolejbusowym. W badanej próbie 53% stanowi³y kobiety, zaœ 47%
mê¿czyŸni (rys. 1). Struktura p³ci respondentów poddanych badaniu pokrywa³a
siê zatem ze struktur¹ p³ci mieszkañców Gdyni zanotowan¹ przez GUS w 2015 r.4

mê¿czyŸni
47%

kobiety
53%

Rysunek 1. Struktura respondentów oceniaj¹cych pojazdy gdyñskiego transportu miejskiego
wed³ug kryterium p³ci
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016 r.

Strukturê respondentów wed³ug kryterium wieku przestawiono na rysunku 2.
Jak z niego wynika, struktura ta w du¿ej mierze równie¿ pokrywa siê ze struktur¹ mieszkañców Gdyni podan¹ przez GUS.
W badaniu autobusy oraz trolejbusy eksploatowane w sieci ZKM w Gdyni
podzielone zosta³y na dwie grupy: pojazdy nowe oraz stare. Do kategorii starych
trolejbusów zakwalifikowane zosta³y trolejbusy marki Mercedes wyprodukowane w latach 1993–1997. Trolejbusy te wyposa¿one s¹ w przyklêk, monitoring
oraz zapowiadanie g³osowe, nie posiadaj¹ natomiast klimatyzacji. Do kategorii nowych
trolejbusów przypisano klimatyzowane Solarisy Trollino 12M, wyprodukowane
w latach 2009–2015. Trolejbusy te posiadaj¹ dodatkowe Ÿród³o zasilania w postaci
baterii trakcyjnych. Rozwi¹zanie to przek³ada siê w sposób poœredni na komfort
podró¿owania pasa¿erów, stosowane jest w sytuacjach awaryjnych oraz pozwala
4

Zob. http://gdansk.stat.gov.pl [dostêp 2.06.2017].
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na wykorzystanie nowoczesnych trolejbusów do obs³ugi linii autobusowych
w przypadku wyst¹pienia niedoborów taborowych5. Co wiêcej, zastosowanie
nowoczesnych baterii litowo-jonowych o ³¹cznej pojemnoœci 69 kWh umo¿liwi³o obs³ugê sta³ej linii 29 nowoczesnymi trolejbusami Solaris Trollino 12, mimo
¿e trasa tej linii w czêœci pozbawiona jest sieci trakcyjnej. Za stare autobusy
uznano pojazdy marki Jelcz-Mercedes oraz Mercedes wyprodukowane w latach
1993–1996. W kategorii nowych autobusów znalaz³y siê pojazdy: MZ-Kutno City
Smile, Solaris Urbino III i IV generacji, Man Lion`s City CNG oraz Mercedes
Citaro. Wszystkie autobusy uznane za nowe zosta³y wyprodukowane w latach
2011–2015.
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Rysunek 2. Struktura respondentów oceniaj¹cych pojazdy gdyñskiego transportu miejskiego wed³ug kryterium wieku
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016 r.
oraz danych GUS.

2. Wp³yw inwestycji taborowych na ocenê komfortu podró¿owania
pasa¿erów zbiorowego transportu miejskiego w Gdyni
Na rysunku 3 przedstawiono ogóln¹ ocenê pojazdu, którym podró¿owali
respondenci pod wzglêdem wygody podró¿y. W przypadku nowych pojazdów
88% respondentów podró¿uj¹cych nimi oceni³o je jako wygodne lub bardzo
wygodne. Tak¹ sam¹ ocenê starym pojazdom wystawi³o 66% respondentów.
W ca³ej badanej próbie zaledwie jedna osoba oceni³a pojazd, którym podró¿owa³a, jako bardzo niewygodny. Ocenê tak¹ uzyska³ stary trolejbus.

5

M. Bart³omiejczyk, Praktyczna aplikacja In Motion Charging w Gdyni: trolejbusy w obs³udze linii autobusowych,
„Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe” 2016, nr 9, s. 20.
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Rysunek 3. Ocena wygody podró¿y pojazdami gdyñskiego transportu miejskiego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016.

Jak wynika z rysunku 4, zarówno rozmieszczenie miejsc siedz¹cych, jak
i stoj¹cych zosta³o przez respondentów lepiej ocenione w pojazdach nowych.
Zdoby³y one w tym zakresie 89% ocen dobrych i bardzo dobrych w przypadku
miejsc siedz¹cych oraz 85% ocen dobrych i bardzo dobrych w przypadku miejsc
stoj¹cych. Zarówno w przypadku pojazdów nowych, jak i starych odsetek osób
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Rysunek 4. Ocena rozmieszczenia miejsc dla pasa¿erów w pojazdach gdyñskiego transportu
miejskiego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016.
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oceniaj¹cych rozmieszczenie miejsc siedz¹cych i stoj¹cych jako z³e oscylowa³
w granicy 1%.
Na rysunku 5 przedstawiono ocenê jakoœci informacji wizualnej i dŸwiêkowej
dla pasa¿erów w poszczególnych typach pojazdów. Informacja wizualna zosta³a
oceniona jako bardziej przejrzysta w przypadku nowych pojazdów. Pasa¿erowie
uznali natomiast, ¿e informacja dŸwiêkowa jest bardziej zrozumia³a w starych
pojazdach. W uzasadnieniach wskazywali, ¿e informacja dŸwiêkowa w nowych
pojazdach jest zbyt g³oœna oraz odczytywana przez syntezator mowy zamiast
¿ywego lektora.
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Rysunek 5. Ocena jakoœci informacji wizualnej i dŸwiêkowej w pojazdach gdyñskiego
transportu miejskiego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016.

W czasie badania ocenie poddano tak¿e ha³as w pojazdach. Jak wynika z rysunku 6, respondenci ocenili, ¿e w pojazdach nowych ha³as jest mniej uci¹¿liwy
w czasie podró¿y. W tym przypadku ponad dwukrotnie wiêcej ankietowanych
stwierdzi³o, ¿e ha³asu nie odczuwa wcale lub jego natê¿enie jest niskie. W pojazdach starszych 39% respondentów okreœli³o ha³as jako wysoki lub bardzo
wysoki (18% ocen w pojazdach nowych). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e zdecydowanie najgorzej pod wzglêdem ha³asu w pojeŸdzie ocenione zosta³y stare autobusy (55% respondentów oceni³o ha³as w nich jako wysoki lub bardzo wysoki).
Nowe autobusy natomiast pod wzglêdem ha³asu zosta³y ocenione podobnie jak
nowe trolejbusy.
W ocenie respondentów nowe pojazdy posiadaj¹ tak¿e przewagê nad starszymi pod wzglêdem p³ynnoœci jazdy (rys. 7). Sposób poruszania siê nowych
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pojazdów jako p³ynny oceni³o 89% respondentów (73% w przypadku pojazdów
starszych), jako bardzo p³ynny – 25% respondentów (15% w przypadku pojazdów starszych). Wœród pasa¿erów podró¿uj¹cych pojazdami starszymi pojawi³y
siê opinie, niewystêpuj¹ce w przypadku pojazdów nowych, ¿e pojazd nie porusza siê p³ynnie, co jest uci¹¿liwe i obni¿a komfort podró¿owania.
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Rysunek 6. Ocena ha³asu w pojazdach gdyñskiego transportu miejskiego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016.
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Rysunek 7. Ocena p³ynnoœci poruszania siê pojazdów gdyñskiego transportu miejskiego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016.
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W czasie badania respondenci ocenili, które z cech pojazdów zbiorowego
transportu miejskiego s¹ w ich odczuciu szczególnie istotne dla komfortu podró¿y.
Maj¹c mo¿liwoœæ wskazania maksymalnie 3 cech, najwiêcej, bo 90%, respondentów oceni³o, ¿e szczególnie istotne jest, by pojazd by³ klimatyzowany. Kolejne
2 kategorie odpowiedzi, które uzyska³y najwiêkszy odsetek wskazañ, zwi¹zane
by³y z miejscami siedz¹cymi, a wiêc ich liczb¹ w pojeŸdzie oraz ich wygod¹. Dla
pasa¿erów najmniej istotne jest, by pojazd by³ dynamiczny oraz posiada³ mo¿liwoœæ przyklêku. W badaniu udzia³ wziê³o 6 osób o ograniczonej mobilnoœci, posiadaj¹cych rower, wózek dzieciêcy lub poruszaj¹cych siê o kulach. Wœród nich
2 osoby wskaza³y przyklêk jako jedn¹ ze szczególnie istotnych cech taboru.
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Rysunek 8. Odsetek wskazañ poszczególnych cech pojazdów gdyñskiego transportu miejskiego jako szczególnie istotnych dla komfortu podró¿owania
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ marketingowych ZKM w Gdyni, czerwiec 2016.

W tabeli 1 przedstawiono odsetek pojazdów posiadaj¹cych klimatyzacjê i/lub
mo¿liwoœæ przyklêku we flocie pojazdów eksploatowanych w sieci ZKM w Gdyni. Wszystkie pojazdy posiadaj¹ mo¿liwoœæ przyklêku, a oko³o po³owa z nich
jest klimatyzowana.
Wed³ug badañ preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni
krótszy czas podró¿y samochodem osobowym wzglêdem zbiorowego transportu
miejskiego jest drugim najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o wyborze samochodu osobowego jako œrodka transportu w podró¿ach miejskich6.
6

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkañców Gdyni. Raport z badañ marketingowych
2015, www.zkmgdynia.pl, s. 19 [dostêp 5.06.2017].
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Tabela 1. Odsetek pojazdów gdyñskiego transportu miejskiego posiadaj¹cych klimatyzacjê
i/lub mo¿liwoœæ przyklêku we flocie pojazdów organizowanych przez ZKM w Gdyni

Typ pojazdów

Liczba
pojazdów
ogó³em

Liczba pojaz- Odsetek pojaz- Liczba pojaz- Odsetek pojazdów posiadów posia- dów z mo¿liwo- dów z mo¿liwodaj¹cych klima- daj¹cych klima- œci¹ przyklêku œci¹ przyklêku
tyzacjê (szt.)
tyzacjê (%)
(szt.)
(%)

PN

111

45

40

108

97

SN

221

130

59

221

59

16

9

56

16

100

3

0

0

3

100

351

184

52

348

99

MN/KN
WN
Ogó³em

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: www.zkmgdynia.pl [dostêp 20.06.2017].

Jak pokazuj¹ badania przeprowadzone w Amsterdamie, kierowcy maj¹
sk³onnoœæ do postrzegania ró¿nicy czasu potrzebnego na odbycie podró¿y zbiorowym transportem miejskim i samochodem osobowym jako wiêkszej ni¿ jest
w rzeczywistoœci7. Na rozbie¿noœæ pomiêdzy rzeczywistym czasem podró¿y
zbiorowym transportem miejskim a czasem postrzeganym przez pasa¿erów
wp³ywa wiele czynników. Jednym z nich jest komfort podró¿y. Wœród respondentów podró¿uj¹cych nowymi autobusami 32% stwierdzi³o, ¿e czas przejazdu
ocenia jako krótszy ni¿ autobusami starymi. Pozosta³e 68% pasa¿erów nie odczuwa³o ró¿nicy. W przypadku nowych trolejbusów odsetek respondentów odczuwaj¹cych skrócenie czasu przejazdu w stosunku do starszych trolejbusów
wyniós³ 38%.

Podsumowanie
Przeprowadzone badanie udowadnia tezê, ¿e pasa¿erowie odczuwaj¹ ró¿nice w komforcie podró¿owania nowym taborem wzglêdem taboru starszego.
Tezê tê potwierdzaj¹ uzyskane oceny, by³y one wy¿sze w przypadku taboru nowego prawie we wszystkich przebadanych kategoriach (tylko jakoœæ informacji
dŸwiêkowej zosta³a oceniona wy¿ej w starszych pojazdach). Podsumowuj¹c badanie, mo¿na stwierdziæ, ¿e nowy tabor zosta³ oceniony przez pasa¿erów lepiej
wzglêdem taboru starszego pod wzglêdem:
– wygody podró¿owania,
– rozmieszczenia miejsc siedz¹cych i stoj¹cych,
– jakoœci informacji wizualnej,
– p³ynnoœci poruszania siê,
7

N. Van Exel, P. Rietveld, Perceptions of public transport travel time and their e?ect on choice-sets among
car drivers, „Journal of Transport and Land Use” 2010, vol. 2, no. 3/4, s. 75.
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– natê¿enia ha³asu.
Wy¿szy komfort podró¿y nowymi pojazdami przek³ada siê na skrócenie czasu
podró¿y postrzeganego przez pasa¿erów. W przypadku podró¿uj¹cych nowymi
autobusami skrócenie to odczu³o 32% respondentów, w przypadku nowych trolejbusów – 38% respondentów.
Otrzymane wyniki wskazuj¹ na zasadnoœæ inwestycji taborowych w zbiorowym transporcie miejskim. Inwestycje te przyczyniaj¹ siê do realnej, odczuwanej przez pasa¿erów poprawy komfortu podró¿owania, a co za tym idzie, przyczyniæ siê mog¹ do wzrostu wykorzystania zbiorowego transportu miejskiego
w podró¿ach miejskich. Wyniki te potwierdzaj¹ wyniki badañ przeprowadzonych
w Anglii. Wed³ug raportu Any Journey is Greener by Bus. Passenger experiences
of modern bus services opracowanego przez LowCVP w Anglii udzia³ zbiorowego transportu miejskiego w podró¿ach miejskich mieszkañców miast w okresie ostatnich 6 lat zmala³ o oko³o 7%. W niektórych wiod¹cych miastach udzia³
ten jednak znacz¹co wzrós³ (Reading 17%, Milton Keynes 15%, Oxfordshire 12%
itd.). Autorzy opracowania zauwa¿yli, ¿e wszystkie miasta, którym uda³o siê odwróciæ spadkowy trend wykorzystywania przez mieszkañców zbiorowego
transportu miejskiego w podró¿ach miejskich, nale¿¹ do liderów we wprowadzaniu innowacyjnych usprawnieñ transportu miejskiego, a tak¿e w zakupie
nowoczesnego, ekologicznego taboru8.
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