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OD REDAKCJI
W trzecim numerze Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum w 2016 roku
pozostajemy jeszcze pod wra¿eniem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Warsztatów Przystanek miasto. Innowacyjne rozwi¹zania komunikacyjne szans¹ na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej, zorganizowanej w Olsztynie i trwaj¹cej od 11 do
13 maja 2016 r. Tematy powiêcone infrastrukturze transpotowo-komunikacyjnej s¹
szczególnie interesuj¹ce, przyjmuj¹c jako punkt odniesienia obecny stan sieci drogowych
w Polsce.
Jako pierwszy polecam artyku³, w którym poruszono lokalne problemy dotycz¹ce
wp³ywu budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianê dostêpnoci transportem
zbiorowym. W artykule tym S³awomir Goliszek i Marcin Po³om opisali wp³yw rodków
z UE na poprawê dostêpnoci transportem miejskim, uznaj¹c i¿ inwestycje infrastrukturalne z dwóch perspektyw finansowych 20072013 i 20142020 bêd¹ jej g³ównym stymulatorem. G³ównym celem pracy by³o uchwycenie zmian dostêpnoci dla ró¿nych lat,
w wariancie po wykonaniu inwestycji i z uwzglêdnieniem planowanych inwestycji. W zaprezentowanych analizach wykazano pozytywny wp³yw powsta³ej inwestycji tramwajowej (a tak¿e inwestycji planowanych) na zmiany obu wskaników. W³adze miejskie Olsztyna, inwestuj¹c w kolejne linie sieci tramwajowej kontynuuj¹ dzia³ania zwi¹zane
z popraw¹ dostêpnoci w miecie i z pewnoci¹ w przysz³oci ca³y system tramwajowy
w Olsztynie bêdzie charakteryzowa³ siê wiêksz¹ efektywnoci¹.
Pozostaj¹c w temacie komunikacji miejskiej, zachêcam do lektury artyku³u Krystiana
Baneta oraz Sylwii Rogali pt. Wp³yw infrastruktury transportowej na zachowania komunikacyjne jako element zarz¹dzania mobilnoci¹ na przyk³adzie Tauron Areny Kraków.
W artykule zawarto miêdzy innymi informacje na temat miejsc parkingowych, infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z ocen¹ systemu informacji pasa¿erskiej, infrastruktury
rowerowej i pieszej. Analizy wykonano w najbli¿szym otoczeniu obiektu oraz w zakresie jego powi¹zañ komunikacyjnych w skali ca³ego miasta. Inwentaryzacja infrastruktury
transportowej wraz z analiz¹ zachowañ komunikacyjnych osób bior¹cych udzia³ w wydarzeniach w Tauron Arenie Kraków (na podstawie badañ ankietowych) jest prób¹ pokazania zale¿noci miêdzy stanem infrastruktury a zachowaniami komunikacyjnymi, co stanowi element zarz¹dzania mobilnoci¹.
Zapraszam do zapoznania siê równie¿ z pozosta³ymi ciekawymi artyku³ami. Wszystkie stanowi¹ oryginalne opracowania naukowe poruszaj¹ce istotne problemy dotycz¹ce
zagospodarowania i korzystania z przestrzeni w Polsce.
Wszystkim autorom dziêkujê za interesuj¹ce opracowania, a czytelnikom ¿yczê przyjemnej lektury.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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WP£YW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
NA ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE JAKO ELEMENT
ZARZ¥DZANIA MOBILNOCI¥ NA PRZYK£ADZIE
TAURON ARENY KRAKÓW
Krystian Adam Banet, Sylwia Rogala
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki w Krakowie
Streszczenie. Praca zawiera inwentaryzacjê infrastruktury transportowej powi¹zanej
z Tauron Aren¹ Kraków. Jest to obiekt szczególnie interesuj¹cy pod wzglêdem obs³ugi
transportowej, poniewa¿ wydarzenia, które siê tam odbywaj¹ maj¹ charakter incydentalny. Co za tym idzie, w dniu wydarzenia powstaje potrzeba prowadzenia du¿ych potoków ruchu przed i przede wszystkim po wydarzeniu. Artyku³ zawiera m.in. informacje
na temat miejsc parkingowych, infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z ocen¹ systemu informacji pasa¿erskiej, infrastruktury rowerowej i pieszej. Analizy wykonano
w skali najbli¿szego otoczenia obiektu oraz w zakresie powi¹zañ w skali miasta. Inwentaryzacja infrastruktury transportowej wraz z analiz¹ zachowañ komunikacyjnych osób
bior¹cych udzia³ w wydarzeniach w Tauron Arenie Kraków (na podstawie badañ ankietowych) by³a prób¹ pokazania zale¿noci miêdzy stanem infrastruktury a zachowaniami
komunikacyjnymi, co stanowi element zarz¹dzania mobilnoci¹.
S³owa kluczowe: infrastruktura transportowa, plan mobilnoci, zarz¹dzanie mobilnoci¹,
transport zrównowa¿ony, Tauron Arena Kraków, Kraków

WSTÊP
Zarz¹dzanie mobilnoci¹ to strategia rozwoju transportu rozwijaj¹ca siê w odpowiedzi na rosn¹ce problemy i oczekiwania wzglêdem systemów transportowych miast
i regionów. Jej celem jest wdro¿enie rodków zmierzaj¹cych do zapewnienia obs³ugi
transportowej osób i towarów z równoczesn¹ dba³oci¹ o rodowisko naturalne zgodnie
z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e o wzglêdy ekonomiczne [mid i in. 2011].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Krystian Adam Banet, Ko³o Naukowe

Systemów Komunikacyjnych przy Zak³adzie Systemów Komunikacyjnych Politechniki
Krakowskiej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, e-mail:
krystian.banet@gmail.com
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
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W ramach zarz¹dzania mobilnoci¹ tworzone s¹ plany mobilnoci, które na wiecie
i w Polsce zyskuj¹ coraz wiêksz¹ popularnoæ. Przygotowywane s¹ nie tylko na potrzeby
np. zak³adów pracy typu fabryki, ale tak¿e dla jednostek administracyjnych. Posiadaj¹ je
ju¿ m.in. Urz¹d Miasta we Wroc³awiu czy Urz¹d Miasta Nantes. Plany mobilnoci to nic
innego jak pakiety rozwi¹zañ stosowane w celu zmiany podzia³u zadañ przewozowych
z du¿ym udzia³em samochodów prywatnych w podró¿ach, na taki w którym g³ówn¹ rolê
odgrywaj¹ alternatywne rodki transportu. Innymi s³owy, nadrzêdnym celem ich tworzenia i wprowadzania jest zmiana prymatu samochodu osobowego na prymat komunikacji
zbiorowej czy ruchu pieszego i rowerowego. Nastawione s¹ na jak najlepsze zaspokajanie potrzeb komunikacyjnych u¿ytkowników systemu transportowego [Nosal 2016]. Plany mobilnoci sporz¹dza siê dla wyodrêbnionych obszarów (np. osiedli mieszkaniowych, zespo³ów przemys³owych, centrów miast lub ca³ych miast  w ramach Planu
Zrównowa¿onej Mobilnoci Miejskiej), dla du¿ych instytucji i przedsiêbiorstw, a tak¿e
dla wydarzeñ incydentalnych, takich jak targi, koncerty lub wydarzenia sportowe [Rudnicki 2010, mid i in. 2011].
CEL I ZAKRES PRACY
Przedmiotem zainteresowania w prezentowanej pracy jest usystematyzowanie informacji na temat infrastruktury transportowej s³u¿¹cej do obs³ugi komunikacyjnej Tauron
Areny Kraków, co jest pierwszym etapem tworzenia planu mobilnoci dla obiektu.
Obiekt ten jest przyk³adem miejsca, gdzie odbywaj¹ siê wydarzenia incydentalne, na
które z regu³y przybywa kilka tysiêcy osób. Wydarzenie takie stanowi wiêc wyzwanie
dla systemu transportowego, w szczególnoci dla zarz¹dcy obiektu i organizatora miejskich przewozów. Przygotowanie pe³nego planu mobilnoci dla obiektu nie jest krótkotrwa³ym procesem. Podobnie jego prezentacja wymaga du¿ej objêtoci referatu, tak wiêc
postanowiono, ¿e celem artyku³u jest inwentaryzacja i ocena infrastruktury dla transportu indywidualnego, komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej s³u¿¹cej obs³udze Tauron
Areny Kraków po³¹czona z wp³ywem stanu zinwentaryzowanej infrastruktury transportowej na zachowania komunikacyjne ludzi (z racji charakteru obiektu g³ównie ludzi
m³odych).
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Kraków Arena jest otwartym w 2014 r. obiektem sportowo-widowiskowym. Od czasu
powstania odbywaj¹ siê w nim wa¿ne wydarzenia sportowe, a tak¿e rozrywkowe. Obiekt
goci³ zawodników i kibiców mistrzostw wiata w pi³ce siatkowej czy mistrzostw
Europy w pi³ce rêcznej, ale tak¿e osoby zainteresowane innymi dyscyplinami sportu.
Arena jest tak¿e mocno eksploatowana jako miejsce koncertów czy wystêpów kabaretowych.
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W I kwartale 2015 r. obiekt uzyska³ sponsora tytularnego  firmê Tauron. Obiekt
sk³ada siê z dwóch czêci. Arena G³ówna ma powierzchniê 61 434 m2, za sama p³yta tej
czêci ma powierzchniê 4 546 m2. Na trybunach i na p³ycie mo¿e pomieciæ siê maksymalnie 22 800 osób. Drug¹ czêci¹ obiektu jest ma³a hala. Jej powierzchnia wynosi 1 748 m2,
a pojemnoæ 304 osoby [Tauron Arena 2016 ]. Tauron Kraków Arena po³o¿ona jest
w dzielnicy Czy¿yny przy ulicy Lema. G³ównymi ci¹gami komunikacyjnymi w pobli¿u
obiektu s¹ ulica Mogilska z alej¹ Jana Paw³a II i aleja Pokoju, które stanowi¹ g³ówne trasy pomiêdzy ródmieciem a Now¹ Hut¹.
DOSTÊPNOÆ OBIEKTU TRANSPORTEM INDYWIDUALNYM
Po³o¿enie w pobli¿u g³ównych krakowskich arterii sprawia, ¿e dojazd do obiektu samochodem nie nastrêcza trudnoci. U³atwieniem jest tak¿e dokoñczenie budowy ulicy
Lema, któr¹ od pocz¹tku 2015 r. po³¹czono z ulic¹ Meissnera, przez co dojazd do Areny
z pó³nocy Krakowa tak¿e nie jest problemem.
Obiekt le¿y poza stref¹ p³atnego parkowania. Zarz¹dca obiektu oferuje odwiedzaj¹cym ³¹cznie 1317 miejsc postojowych, z czego 217 to miejsca dla widzów na parkingu zewnêtrznym, 805 dla widzów w parkingu podziemnym, 198 dla VIP-ów w parkingu podziemnym, 19 dla klientów w parkingu podziemnym, 16 dla autobusów na parkingu
zewnêtrznym, 34 dla personelu na parkingu zewnêtrznym i 28 dla osób niepe³nosprawnych na parkingu zewnêtrznym. Parking w dniach imprez jest p³atny gotówk¹ przy wjedzie lub on-line (30 z³). Bezp³atnie mog¹ z niego skorzystaæ osoby posiadaj¹ce bilet
w sektorze dla niepe³nosprawnych [Tauron Arena 2016 ].
W czasie odbywania siê imprez masowych zmotoryzowani mog¹ mieæ problem z zaparkowaniem swojego samochodu na parkingu pod Tauron Aren¹ lub przy tym obiekcie. Pocz¹tkowo dziêki porozumieniu zarz¹dcy obiektu z s¹siaduj¹cymi centrami handlowymi odwiedzaj¹cy mogli korzystaæ z parkingów przy tych centrach na zasadzie
dobros¹siedztwa. To rozwi¹zanie okaza³o siê jednak nieatrakcyjne w skutkach dla centrów handlowych. W efekcie parkingi przy M1 czy Decathlonie w dniach imprez w Tauron Arenie Kraków by³y wype³nione po brzegi przez kibiców czy widzów, a klienci centrów handlowych nie mogli znaleæ wolnych miejsc parkingowych, co przynosi³o straty
centrom handlowym. Ponadto sytuacja drogowa przed koncertem czy meczem (i równie¿
po tych wydarzeniach) by³a gehenn¹, a kierowcy mieli olbrzymie trudnoci z wyjazdem
z rejonu Areny. Obecna sytuacja na parkingach s¹siaduj¹cych z Aren¹ wygl¹da nastêpuj¹co:
 s¹siaduj¹ce z aren¹ M1 w dniach imprez odbywaj¹cych siê w arenie wprowadzaj¹
op³atê za korzystanie z miejsc parkingowych dla osób, które nie s¹ klientami centrum;
dla klientów centrum parking jest bezp³atny za okazaniem paragonów za zakupy z danego dnia na kwotê min. 30 z³, pozostali uiszczaj¹ op³atê jednorazow¹ w wysokoci
50 z³ [Karkosza 2016];
 pobliski Decathlon w dniach imprez w Arenie wprowadzi³ op³atê za postój powy¿ej
2 godzin w wysokoci 100 z³, jednak od po³owy kwietnia 2015 wprowadzi³ sta³¹ op³atê
70 z³ dla parkuj¹cych powy¿ej 2 godzin [am 2016];
Administratio Locorum 15(3) 2016
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 CH Plaza  do dyspozycji kierowców jest parking podziemny oraz parking zewnêtrzny; centrum handlowe zapewnia miejsca dla oko³o 1100 samochodów, w przypadku
wydarzenia pobiera siê kaucjê w wysokoci 20 z³, która jest zwrotna po okazaniu paragonu z dnia postoju na kwotê co najmniej 50 z³ [Karkosza 2016].
DOSTÊPNOÆ DO OBIEKTU KOMUNIKACJ¥ ZBIOROW¥
Dojazd do Kraków Areny komunikacj¹ zbiorow¹ jest stosunkowo dobry. W promieniu oko³o 700 metrów od obiektu kursuje dziewiêæ linii tramwajowych dziennych oraz
trzy linie autobusowe dzienne. Jak chodzi o komunikacjê nocn¹, s¹ to dwie linie tramwajowe lub autobusowe w zale¿noci od dnia tygodnia. Czêstotliwoæ kursowania ka¿dej
z linii tramwajowych w dni powszednie wynosi 1020 min (oraz jedna linia kursuj¹ca
co 5 minut w szczytach komunikacyjnych), a linii autobusowych wynosi 2030 min.
W niedzielê i wiêta jest to odpowiednio 20 i 40 min. W przypadku kursowania w godzinach nocnych, to kursy komunikacji zbiorowej odbywaj¹ siê co 3060 min. W przypadku tak znacz¹cej obs³ugi komunikacj¹ zbiorow¹, mo¿na uznaæ j¹ za wystarczaj¹c¹, jednak
nale¿y pamiêtaæ, ¿e siatka po³¹czeñ nie jest przygotowywana nad ponadwymiarowe wydarzenia masowe, za które mo¿na w wiêkszoci uznaæ imprezy w omawianym obiekcie.
Niedobory pojawiaj¹ siê zw³aszcza wieczorami, wtedy to z regu³y odbywa siê wiêkszoæ
wydarzeñ. W przypadku wiêkszych imprez masowych sporadycznie uruchamiana jest
specjalna linia autobusowa (najczêciej o numerze 404) wo¿¹ca pasa¿erów z Dworca
G³ównego pod Kraków Arenê. Wykorzystywane s¹ równie¿ rezerwy taboru tramwajowego i kierowane na linie o najwiêkszym zainteresowaniu pasa¿erów. Niestety na pró¿no
szukaæ informacji o dodatkowych kursach, sk³ady tramwajowe pojawiaj¹ siê wówczas
pomiêdzy kursami rozk³adowymi na najbardziej obci¹¿onych liniach, których obserwacje
prowadz¹ inspektorzy terenowi.

Rys. 1. Przystanek tramwajowy Tauron Arena Kraków aleja Pokoju
Fig. 1. Tauron Arena Krakow Pokoju Avenue tram stop
ród³o: zdjêcie w³asne
Source: own photo

Acta Sci. Pol.

Wp³yw infrastruktury transportowej na zachowania komunikacyjne...

11

Najbli¿ej, bo tu¿ przed wejciem do obiektu, znajduj¹ siê przystanki autobusowe Tauron Arena Kraków Lema, s¹ one jednak obs³ugiwane jedynie przez jedn¹ liniê 128.
Na ogó³ ze wzglêdu na dobre skomunikowanie ci¹gów tramwajowych w ulicy Mogilskiej, alei Jana Paw³a II i alei Pokoju to zespo³y przystankowe Wieczysta i Tauron Arena
Kraków al. Pokoju s¹ g³ównymi przystankami obs³uguj¹cymi obiekt.
Przystanki tramwajowe oraz autobusowe Tauron Arena Kraków al. Pokoju i Tauron
Arena Kraków Lema s¹ wyremontowane. Czêæ z nich posiada podwójne wiaty i poszerzone perony przystankowe (rys. 1), co jest przydatne ze wzglêdu na du¿¹ liczbê pasa¿erów w przypadku wydarzeñ w Arenie. Ka¿dy z tych przystanków posiada
ok. 1012 miejsc siedz¹cych. Pozosta³e przystanki tramwajowe i autobusowe maj¹ wiaty
pojedyncze (oko³o 56 miejsc siedz¹cych). Na ka¿dym znaleæ mo¿na tak¿e informacje
dotycz¹ce rozk³adu, taryf i sieci komunikacyjnej. Dodatkowo wszystkie przystanki tramwajowe wyposa¿one s¹ w tablice dynamicznej informacji pasa¿erskiej.
INFRASTRUKTURA ROWEROWA I PIESZA
Analizowany obiekt jest bardzo dobrze po³¹czony z otaczaj¹cym go obszarem ci¹gami pieszymi, ale tak¿e rowerowymi. Ci¹gi piesze wzd³u¿ Lema s¹ znacznie szersze ni¿ na
s¹siednich arteriach. Wiêksza szerokoæ ci¹gów pieszych jest istotna zw³aszcza przy
ewakuacji obiektu po wydarzeniach, która jest znacznie bardziej ¿ywio³owym procesem
ni¿ nape³nianie obiektu roz³o¿one w czasie na kilka godzin. cie¿ki rowerowe znajduj¹ siê
po obu stronach ul. Lema i s¹ po³¹czone ze cie¿kami rowerowymi na Mogilskiej,
al. Jana Paw³a II i al. Pokoju, dziêki czemu do Areny bez problemu mo¿na dotrzeæ z Nowej Huty czy ródmiecia. Przy obiekcie znajduje siê 39 stojaków rowerowych, które
mog¹ pomieciæ ³¹cznie 456 jednoladów (rys. 2).

Rys. 2. Stojaki rowerowe przy Tauron Arenie Kraków
Fig. 2. Bike racks near Tauron Arena Krakow
ród³o: zdjêcie w³asne
Source: own photo
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Stojaki jednak nie s¹ objête monitoringiem. Dodatkowo przy Decathlonie oraz M1
znajduj¹ siê parkingi rowerowe  na 28 rowerów ka¿dy. Infrastruktura rowerowa w rejonie Tauron Areny Kraków wzbogacona jest tak¿e o stacjê rowerów miejskich przy wêle
przesiadkowym Wieczysta, która jednak ze wzglêdu na ma³¹ liczbê stanowisk nie stanowi realnej alternatywy dla innych rodków transportu.
INFORMACJA
Informacja o dojedzie do Areny na stronie internetowej obiektu jest stosunkowo sk¹pa. W kwestii dojazdu samochodem bez trudu mo¿na znaleæ wspó³rzêdne obiektu przydatne w przypadku nawigacji satelitarnej. Zmotoryzowanym dojazd u³atwiaj¹ tak¿e tablice
kierunkowe z nazw¹ obiektu zlokalizowane przy wa¿niejszych arteriach w grodzie Kraka.
Co do dojazdu transportem zbiorowym na stronie obiektu pojawiaj¹ siê numery linii
i przystanki, nie ma jednak ¿adnych informacji o czasie dojazdu, o preferowanej trasie
czy o rozk³adach jazdy/interwa³ach [Tauron Arena 2016]. W wyborze odpowiedniej linii nie pomaga tak¿e nazewnictwo przystanków. Do czerwca 2016 r. jedynie jeden z s¹siaduj¹cych z obiektem zespo³ów przystankowych mia³ w swej nazwie nazwê obiektu.
Dla niezorientowanych przyjezdnych powodowa³o to problemy z dojazdem np. z Dworca
G³ównego. Zamiast wybieraæ kursuj¹ce z dworca trzy linie tramwajowe (w szczytach
21 sk³adów) do zespo³u przystankowego Wieczysta czekali na jedyn¹ liniê z dworca jad¹c¹ na przystanek oznaczony nazw¹ obiektu (zaledwie trzy sk³ady w ci¹gu godziny).
Przy okazji zmiany rozk³adów jazdy na wakacyjne z koñcem czerwca 2016 r. zmieniono
nazwê wêz³a Wieczysta, do którego dodano cz³on Tauron Arena Kraków [Funkcjonowanie KMK 2016 ], co z pewnoci¹ wp³ynie na polepszenie poziomu informacji dla osób
spoza Krakowa wybieraj¹cych w dojedzie do obiektu komunikacjê miejsk¹. Osoby udaj¹ce siê do obiektu bêd¹ mog³y bez trudu odszukaæ obiekt chocia¿by na schematach komunikacyjnych krakowskiego MPK, na których nie jest zaznaczona lokalizacja obiektu.
Dobr¹ praktyk¹ zaobserwowan¹ podczas mistrzostw Europy w pi³ce rêcznej by³o
przygotowanie specjalnych schematów tramwajowych z zaznaczonymi liniami jad¹cymi
w rejon obiektu. Anglojêzyczna informacja pojawia³a siê ponadto tak¿e na tablicach dynamicznej informacji pasa¿erskiej.
Najbardziej sk¹p¹ informacjê przygotowano dla rowerzystów. Na stronie przeczytaæ
mo¿na, ¿e: Do Tauron Areny Kraków mo¿na oczywicie dojechaæ rowerem. Przed obiektem znajduj¹ siê stojaki rowerowe, które pomieszcz¹ ponad 200 rowerów [ Tauron Arena 2016]. Nie sposób odszukaæ wiêcej informacji, np. na temat rekomendowanych tras
dojazdu czy o bezpieczeñstwie pozostawionych w stojakach jednoladów.
WNIOSKI ZE STANU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ  ANALIZA SWOT
W celu lepszego zebrania danych na temat infrastruktury transportowej oraz mo¿liwoci dojazdu do analizowanego obiektu postanowiono wykonaæ analizê SWOT
(tab. 1).
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Tabela 1. Analiza SWOT infrastruktury transportowej
Table 1. SWOT-analysis of transportation infrastructure
Zalety
Advantages

Wady
Disadvantages

 du¿a liczba pojazdów komunikacji zbiorowej
obs³uguj¹cych ci¹gi wzd³u¿ alei Pokoju i ulicy
Mogilskiej + kursy dodatkowe
a lot of vehicles of public transport along the aleja
Pokoju street and Mogilska street + extra courses,

 tylko jedna sta³a linia autobusowa obs³uguj¹ca
ul. Lema
only one bus line in Lema street

 funkcjonowanie nocnej komunikacji miejskiej
night public transport

 przy du¿ej liczbie wracaj¹cych z Areny zbyt ma³a
liczba biletomatów
not enough ticket machines for people returning from
Arena

 wiaty przystankowe na przystankach, w szczególnoci
podwójne z wiêksz¹ liczb¹ miejsc siedz¹cych
bus shed on bus stops, especially doubled with more
seats

 tylko jedna stacja wypo¿yczalni rowerów miejskich
only one place to rent city bikes

 szerokie dojcia piesze do przystanków Wieczysta
i Tauron Arena Kraków al. Pokoju
wide paths to bus stops Wieczysta, Tauron Arena
Kraków al. Pokoju

 brak wyczerpuj¹cej informacji ze strony zarz¹dcy
obiektu o innych ni¿ samochód mo¿liwociach dojazdu
do Areny
the lack of comprehensive information from the
managers of the building, other than the car possibilities
to get to Arena

 przystanki Tauron Arena Kraków Lema
zlokalizowane tu¿ przed wejciem do obiektu
stops: Tauron Arena Kraków Lema located just before
entrance to the building

 niezadaszone i niestrze¿one stanowiska parkingowe
dla rowerów
not covered and not guarded bike park

 wyposa¿enie przystanków tramwajowych w tablice
dynamicznej informacji pasa¿erskiej
to fit tram stops up in dynamic information schedules
for passangers

 brak informacji o dodatkowych kursach KZ
lack of information about extra courses of public
transport

 rozwiniêta sieæ dróg rowerowych w pobli¿u obiektu
zapewniaj¹ca po³¹czenie z Centrum i Now¹ Hut¹
developed network of cycle paths nearby the building
which provides good connection to the center of
Kraków and Nowa Huta
 dobrze oznakowane i usytuowane przejcia dla
pieszych
well signed and placed crosswalks
 po³o¿enie miejsc parkingowych dla
niepe³nosprawnych tu¿ przy wejciu do obiektu
the location of parking spaces for disabled just at the
entrance to the building
 oznakowany dojazd do obiektu
signed way to the object
 ma³a liczba miejsc parkingowych
too less parking places
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cd. tabeli 1
cont. table 1
Szanse
Chances

Zagro¿enia
Threats

 poprowadzenie linii tramwajowej w ulicy Meissnera
u³atwi dojazd z pó³nocy Krakowa do obiektu
tram line in the Meissner street could improve access
from the north of Krakow to the object

 problemy z powrotem nocn¹ komunikacj¹ miejsk¹
b¹d ostatnimi kursami dziennej komunikacji
problems with returns to the center using the night
public transport or last courses of daily communication

 umo¿liwienie po remoncie zawracania na pêtli
tramwajowej Wieczysta ze strony Nowej Huty da³o
szansê na poprowadzenie wspomagaj¹cych linii
tramwajowych zaczynaj¹cych na Wieczystej i jad¹cych
w stronê Nowej Huty
renovated loop on the tram stop Wieczysta from the
Nowa Huta gave a chance to return and lead support
tram lines starting at tram stop Wieczysta and going in
the direction of Nowa Huta

 du¿e zat³oczenie ulic w pobli¿u obiektu z racji ma³ej
liczby miejsc parkingowych w obiekcie i z powodu
p³atnych parkingów na parkingach przy centrach
handlowych
large crowd on the streets nearby because of not
enough amount of parking places next to the building
and because of paid car park in the nearest shopping
malls

 w przysz³oci otworzenie I linii metra mo¿e
zdecydowanie pomóc w obs³udze obiektu tym
rodkiem transportu
in the future, opening the underground line can definitely
help service the object by this means of transport

 problemy z kongesti¹ przy drogach dojazdowych
problems with congestion at the access road

W tabeli 1 ukazano mocne i s³abe strony obs³ugi komunikacyjnej Tauron Areny Kraków. Okrelono równie¿ szanse i zagro¿enia wynikaj¹ce zarówno z przeprowadzonej analizy, jak i z dokumentów planistycznych i planów inwestycyjnych miasta Krakowa. Zdecydowanie najmocniejsz¹ stron¹ Areny w kwestii komunikacyjnej jest z regu³y dobra
obs³uga komunikacj¹ zbiorow¹ oraz, jak siê okazuje, liczba miejsc postojowych. Z punktu widzenia kierowców, liczba miejsc postojowych powinna byæ zdecydowanie wiêksza,
jednak z punktu widzenia zarz¹dzania mobilnoci¹ i chêci nak³onienia ludzi do przesiadki
z samochodów do innych rodków transportu mniejsza liczba miejsc postojowych jest
niebywa³ym atutem.
ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE MIESZKAÑCÓW
W celu zbadania, jakie rodki transportu wybieraj¹ odwiedzj¹cy obiekt wykonano
ankietê. Na potrzeby pracy za³o¿ono poziom istotnoci 0,05 oraz akceptowalny b³¹d 5%.
Dla przyjêtych danych otrzymano informacjê, ¿e aby mieæ 95% pewnoci, ¿e b³¹d danych z ankiety bêdzie nie wiêkszy ni¿ 5% nale¿y wykonaæ 384 ankiety. Próba ostatecznie
wynios³a 432 osoby w wieku 1540 lat, z czego 71% stanowi³y osoby w wieku 1825 lat,
a 59% ankietowanych to kobiety. Wynika to czêciowo z internetowej formu³y ankiety,
mimo wszystko to rzeczywicie m³odzi ludzie s¹ g³ównymi odwiedzaj¹cymi Arenê. Ponad
po³owa respondentów (56%) to osoby studiuj¹ce, a jedna czwarta to pracuj¹cy. Odpowiadali oni na wiele pytañ na temat korzystania z obiektu oraz wskazywali rodki
transportu wybierane przy dojedzie do obiektu oraz rzeczy, które by³yby ich w stanie
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zachêciæ do zmiany rodka transportu. Na potrzeby artyku³u z danych ankietowych wyci¹gniêto informacjê na temat podstawowego i alternatywnego rodka transportu, by zobaczyæ czy widoczna jest zale¿noæ miêdzy stanem infrastruktury transportowej a wybieranym rodkiem transportu.

Rys. 3. Wybierany rodek transportu przy dojedzie do Tauron Areny Kraków
Fig. 3. Chosen mean of transport during journey to Tauron Arena Krakow
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own work

Zaprezentowany podzia³ zadañ przewozowych mo¿na rzecz jest niemal modelowy 
75% udzia³u transportu zbiorowego, z co prawda bardzo ma³ym udzia³em ruchu pieszego
rowerowego to i tak bardzo dobry wynik. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e respondentami byli
w du¿ej mierze ludzie m³odzi w wiêkszoci nieposiadaj¹cy samochodu. Mimo to widaæ
du¿¹ zale¿noæ miêdzy stanem infrastruktury a udzia³em danego rodka transportu w podziale zadañ przewozowych w przypadku dojazdu do Tauron Areny Kraków. Zdecydowanie najwiêkszy udzia³ komunikacji zbiorowej potwierdza bardzo dobra obs³uga
obiektu komunikacj¹ zbiorow¹: mnogoæ linii, darmowe biletu podczas niektórych
wydarzeñ czy odpowiednia infrastruktura przystankowa. Drugi w kolejnoci uplasowa³
siê samochód osobowy  14%, z czego po³owa respondentów jest pasa¿erami, a nie
kierowcami. Najs³abszy wynik roweru tak¿e znajduje odzwierciedlenie w infrastrukturze.
Mimo rozwiniêtej infrastruktury liniowej i punktowej s¹ pewnie niedobory. Dotyczy
to zarówno mankamentów w systemie rowerów miejskich, jak równie¿ kwestii niewystarczaj¹cego bezpieczeñstwa pozostawionych przed obiektem jednoladów. Dodatkowo sytuacji nie poprawia niemal zerowa informacja o mo¿liwoci dojazdu rowerem do
obiektu.
Sytuacja wygl¹da nieco inaczej, gdy ankietowani wybierali nie tylko jeden rodek
transportu, ale trzy najczêciej wybierane (rys. 4).
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Rys. 4. Trzy najczêciej wybierane rodki transportu przy dojedzie do Tauron Areny Kraków
Fig. 4. Three the most frequently chosen mean of transport during journey to Tauron Arena
Krakow
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own work

W tym przypadku podzia³ zadañ przewozowych wydaje siê byæ bardziej realistyczny,
mimo wszystko nadal z doæ du¿ym udzia³em transport zbiorowego  33%. W tej sytuacji to jednak nie komunikacja miejska jest najczêciej wybierana, ale samochód  37%.
Buduj¹ce jest jednak to, ¿e 66% z wybieraj¹cych samochód jest pasa¿erem, co daje nam
przeciêtne nape³nienie samochodu przez trzy osoby. Uzyskane wyniki stanowi¹ bazê do
wykonywania dalszych czynnoci zwi¹zanych z przygotowaniem planów mobilnoci.
Co wa¿ne z punktu widzenia artyku³u, odzwierciedlaj¹ poziom infrastruktury dotycz¹cej
danego rodka transportu i mog¹ wiadczyæ o mo¿liwoci wp³ywania na podzia³ zadañ
przewozowych za pomoc¹ pakietu dzia³añ poprawiaj¹cych dostêp do obiektu za pomoc¹
jednego rodka transportu i dzia³añ deprecjonuj¹cych znaczenie innego rodka w obs³udze transportowej obiektu.
WYKORZYSTANIE ANALIZY W TWORZENIU PLANU MOBILNOCI
Analiza infrastruktury transportowej na potrzeby wykonania planu mobilnoci przede
wszystkim pozwala zidentyfikowaæ jej braki. Umo¿liwia uzyskanie informacji na temat warunków podró¿owania do analizowanego obiektu oraz wskazuje na istniej¹ce w tym
wzglêdzie problemy. Na podstawie inwentaryzacji dokonuje siê sformu³owania mo¿liwych do zastosowania instrumentów (prawnych, planistycznych, inwestycyjnych, finansowych), które tworz¹ plan mobilnoci [Nosal i Starowicz 2016]. Mo¿na wiêc stwierdziæ,
¿e analiza stanu istniej¹cego infrastruktury jest podstaw¹ do dzia³añ d¹¿¹cych do
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zapewnienia zrównowa¿onego systemu transportowego, a towarzysz¹ce jej badania
ankietowe na temat zachowañ komunikacyjnych pozwalaj¹ uzyskaæ spektrum informacji
na temat obecnych niedoborów oraz oczekiwañ u¿ytkowników, co pozwoli w pe³niejszy
sposób zdefiniowaæ skrojone na miarê danego obiektu instrumenty zarz¹dzania mobilnoci¹.
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THE IMPACT OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE TO TRAVEL
BEHAVIOURS AS AN ELEMENT OF MOBILITY MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF TAURON ARENA KRAKOW
Summary. The paper contains an inventory of transport infrastructure associated with
Tauron Arena Krakow. The paper contains inter alia: information about parking space,
transportation infrastructure, public transport, passengers information system, bike infrastructure and pedestrian infrastructure. Analyses were performed on a scale immediate
surroundings of the object and in terms of connections in the scale of the city. Inventory
transport infrastructure including an analysis of the travel behaviors of people who take
part in the events in Tauron Arena Kraków (based on survey) was a try to show the relationship between the condition of infrastructure and travel behaviors, which is an element of mobility management.
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WP£YW BUDOWY NOWEJ LINII TRAMWAJOWEJ
W OLSZTYNIE NA ZMIANÊ DOSTÊPNOCI TRANSPORTEM
ZBIOROWYM
S³awomir Goliszek1, Marcin Po³om2
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Streszczenie. W artykule poruszono problem wp³ywu rodków z UE na poprawê dostêpnoci transportem miejskim, uznaj¹c i¿ inwestycje infrastrukturalne z dwóch perspektyw finansowych 20072013 i 20142020 bêd¹ jej g³ównym stymulatorem. Pierwszy analizowany okres badania przypad³ na 2013 r. Nastêpn¹ analizê szczegó³ow¹
wykonano dla 2016 r., wg stanu istniej¹cego sieci transportu publicznego, z uwzglêdnieniem wybudowanej sieci tramwajowej w ramach perspektywy finansowej UE na lata
20072013. W ostatnim badanym okresie, w 2020 r. uwzglêdniono planowane inwestycje usprawniaj¹ce transport zbiorowy w Olsztynie, w wariancie podstawowym i rezerwowym. Zmiana dostêpnoci komunikacyjnej w g³ównej mierze opiera siê na liczbie ludnoci. W celu uzyskania wysokiego stopnia szczegó³owoci rozmieszczenia ludnoci do
badania u¿yto danych z 926 obwodów spisowych GUS w Olsztynie z 2011 r. Sporód
wszystkich obwodów spisowych zamieszka³ych jest 881, a rednia liczba ludnoci jest
zró¿nicowana i wynosi od 3 do 633 osób, co sumarycznie daje liczbê mieszkañców
Olsztyna na poziomie 174 tys. osób (w 2011 r.). W artykule wykorzystano dwie metody badawcze  dostêpnoæ mierzon¹ odleg³oci¹ (distance-based accessibility measure)
i dostêpnoæ potencja³ow¹ (potential-based accessibility measure). G³ównym celem pracy jest uchwycenie zmian dostêpnoci dla ro¿nych lat, w wariancie po wykonaniu inwestycji (ewaluacja ex-post) i z uwzglêdnieniem planowanych inwestycji (ewaluacja expost) w wariancie podstawowym i rozszerzonym.
S³owa kluczowe: dostêpnoæ czasowa, dostêpnoæ potencja³owa, nowa linia
tramwajowa, ewaluacja ex-post
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WSTÊP
W ostatniej dekadzie rozwój transportu publicznego w wielu miastach Europy wi¹¿e
siê z realizacj¹ za³o¿eñ polityki transportowej przyjêt¹ przez Uniê Europejsk¹, która zak³ada wsparcie dzia³añ w zakresie rozwoju elektrycznego transportu miejskiego. Poprzez
wykonywanie inwestycji zwi¹zanych z transportem tramwajowym poprawia siê szybkoæ
przejazdu i wygoda podró¿owania komunikacj¹ zbiorow¹. Inwestowanie w sieæ tramwajow¹ niesie równie¿ za sob¹ walor estetyczny zwi¹zany z popraw¹ wizerunku ulic ze
wzglêdu na zazwyczaj kompleksowe podejcie do tego typu przedsiêwziêæ. W Polsce
w okresie wydatkowania rodków UE z dwóch perspektyw na lata 20042006 i 20072013
funkcjonowa³o 14 systemów transportu tramwajowego. W wiêkszoci miast, gdzie funkcjonuje system tramwajowy, w latach 20042013 zrealizowano inwestycje zwi¹zane z modernizacj¹ i rozwojem infrastruktury i taboru [Goliszek i Po³om 2016a]. W niemal¿e
wszystkich miastach w Polsce, w których jest transport zbiorowy, ze rodków UE wspierane by³y dzia³ania w celu poprawy jego funkcjonowania [Goliszek 2014, Goliszek i Rogalski 2014, Goliszek 2014a, Goliszek 2014b, Goliszek 2016, Goliszek i Po³om 2016b].
Wród miast, w których funkcjonuj¹ tramwaje jedynie w Gorzowie Wielkopolskim nie
wykorzystano szansy wspó³finansowania inwestycji ze rodków UE. W tym jednym
przypadku rozwa¿ano nawet likwidacjê transportu tramwajowego [Beister i in. 2015]. Odmienne podejcie do inwestycji tramwajowych prezentowa³y w³adze Olsztyna. W tym
miecie podjêto decyzjê o budowie od podstaw nowego systemu tramwajowego [Beister
i in. 2015, Goliszek 2014]. Tramwaje do Olsztyna wróci³y po ponad 50 latach od likwidacji ostatniego torowiska w 1965 r. Sieæ tramwajowa w Olsztynie istnia³a w latach 1907
1965 i powsta³a w okresie, gdy Olsztyn nale¿a³ do Prus Wschodnich [Bobrowicz 2013].
Likwidacja sieci tramwajowej w Olsztynie zwi¹zana by³a z ogólnopolskim trendem zastêpowania miejskiego transportu elektrycznego autobusami spalinowymi. W innych miastach w Polsce wykonanie wielu projektów w zakresie infrastruktury tramwajowej
w ostatnich latach zwi¹zane by³o z organizacj¹ Mistrzostw Europy w Polsce w Pi³ce
No¿nej w 2012 r. Wród miast gospodarzy turnieju mistrzowskiego, gdzie rozgrywano
mecze by³y: Gdañsk, Poznañ, Warszawa i Wroc³aw, miasta te otrzyma³y specjaln¹ pulê
rodków, dziêki czemu mog³y wesprzeæ transport publiczny, w tym transport tramwajowy.
W polityce transportowej Polski na poziomie lokalnym za³o¿ono wspieranie miejskiego
transportu elektrycznego, m.in. transportu tramwajowego i trolejbusowego jako przyjaznych rodowisku, nieemisyjnych w miejscu eksploatacji i cichych [Goliszek 2014a, Kauf
2013, Po³om i Tarkowski 2011]. Dziêki cz³onkostwu Polski w UE mo¿liwe by³o i nadal jest
wspieranie lokalnych systemów transportowych, w tym transportu tramwajowego [Beister i in. 2015].
DLACZEGO WARTO INWESTOWAÆ W TRAMWAJE?
Miasto, chc¹c wybudowaæ now¹ linie tramwajow¹, musia³o zleciæ przygotowanie studium wykonalnoci projektu. Studium wykonalnoci dla projektu: Modernizacja i rozwój
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie wykona³a w 2009 r. spó³ka
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International Management Services. W tym dokumencie przeanalizowano potoki ruchu
transportu zbiorowego i indywidualnego, które wykonano na podstawie wywiadów i ankiet z u¿ytkownikami. Wyniki potoków ruchu dla transportu indywidualnego wskazuj¹
najwy¿sze wartoci natê¿enia pojazdów osobowych na al. Genera³a W³adys³awa Sikorskiego, wzd³u¿ której poprowadzono liniê tramwajow¹, co ma odci¹¿yæ drogê od nadmiernej kongestii. Czeæ osób powinna zrezygnowaæ z przejazdu samochodem na rzecz
transportu tramwajowego (rys. 1) Znaczny ruch samochodów odnotowywano równie¿
na ul. Ignacego Krasickiego, gdzie planowana jest inwestycja tramwajowa z funduszy
UE na lata 20142020. Obie wymienione drogi doprowadzaj¹ ruch do najwiêkszego osiedla mieszkaniowego Jaroty, które jest zamieszka³e przez ok. 25 tys. osób, co oznacza ¿e
na wymienionych drogach kumuluje siê ruch ok. 15% mieszkañców miasta oraz pozosta³ych podró¿nych.
Z kolei wykorzystanie transportu publicznego w dojazdach do Osiedla Jaroty
i w centrum miasta jest doæ niewielkie. Poprawiæ siê to mo¿e przez wprowadzenie jednego rodka transportu w postaci tramwaju, który zast¹pi linie autobusowe. Efektów zmian
preferencji zachowañ komunikacyjnych mieszkañców nale¿y jednak spodziewaæ siê
w rednim horyzoncie czasu (rys. 1).

Rys. 1. Potoki pasa¿erskie w transporcie publicznym (a) i w transporcie indywidualnym (b)
w Olsztynie w 2007 r.
Fig. 1. Flows of passengers on public transport (a) and individual transport (b) in Olsztyn
in 2007.
ród³o: Studium wykonalnoci
Source: Studium wykonalnoci

2009
2009

ZARYS INWESTYCJI NA LATA 20072013 I 20142020
Inwestycja tramwajowa w Olsztynie realizowana by³a w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach projektu powsta³ system biletu elektronicznego i informacji pasa¿erskiej oraz wybudowano wydzielone pasy dla autobusów
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i wprowadzono system sterowania ruchem z priorytetem dla transportu publicznego.
Dziêki tej samej inwestycji wybudowano sieæ tramwajow¹ o ³¹cznej d³ugoci 11 km [Bobrowicz 2013].
W Olsztynie zrealizowano g³ówn¹ trasê tramwajow¹ przebiegaj¹c¹ z pó³nocy na po³udnie miasta i ³¹cz¹c¹ dworzec kolejowy z osiedlem mieszkaniowym na Jarotach. Poza
g³ówn¹ tras¹ powsta³y dwa odga³êzienia, pierwsze w stronê Starego Miasta, a drugie
w kierunku kampusu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo
[Madrjas 2011].
Podstawowa trasa Jaroty  Dworzec G³ówny liczy 7,3 km d³ugoci i przebiega od
skrzy¿owania ul. Wincentego Witosa i Kanta po pó³nocnej stronie ul. Witosa, nastêpnie
ul. Biskupa Tadeusza P³oskiego, Obiegow¹, ¯o³niersk¹, Tadeusza Kociuszki do pl. Konstytucji 3 Maja. Odnoga do Kortowa ma d³ugoæ 1,9 km i jest to jednotorowy szlak odga³êziaj¹cy siê od g³ównej trasy przy skrzy¿owaniu al. Genera³a W³adys³awa Sikorskiego
z ul. Juliana Tuwima i Synów Pu³ku. Trasa przebiega po pó³nocnej stronie ul. Tuwima
tu¿ pod kampus Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Druga odnoga trasy tramwajowej przebiega do Starego Miasta (Wysokiej Bramy) i liczy 0,8 km, a rozpoczyna siê od
skrzy¿owaniu ul. Tadeusza Kociuszki i al. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Trasa tramwajowa prowadzi al. Pi³sudskiego do pl. Jana Paw³a II, a nastêpnie ul. 11 Listopada do
pl. przy Wysokiej Bramie [Beister i in. 2015].
W Olsztynie przy okazji budowy nowej linii tramwajowej wybudowano buspasy
i luzy z sygnalizacj¹ wietln¹ nadaj¹c¹ priorytet autobusom. Dla poprawy funkcjonowania ca³ego systemu transportowego zamontowano Inteligentny System Transportowy
(ITS). Na ITS w Olsztynie sk³ada siê kilkanacie zintegrowanych ze sob¹ podsystemów
informatycznych, które poprawiaj¹ zarz¹dzanie transportem zbiorowym oraz ruchem
ulicznym, poprawiaj¹c bezpieczeñstwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Na przystankach ustawiono 77 elektronicznych tablic z systemem dynamicznej informacji
pasa¿erskiej oraz zainstalowano 37 stacjonarnych biletomatów [Goliszek 2015, Jandu³a
2016].
Z perspektywy finansowej UE na lata 20142020 w³adze Olsztyna chc¹ wybudowaæ
kolejne fragmenty linii tramwajowych. Linie tramwajowe w wersji podstawowej maj¹
przebiegaæ ulicami Wilczyñskiego a¿ do osiedla Pieczewo, Krasickiego, Synów Pu³ku,
Wyszyñskiego, Pi³sudskiego i Dworcow¹. W wariancie podstawowym znalaz³a siê równie¿ trasa tramwajowa, która ma przebiegaæ ulic¹ P³oskiego do Osiedla Têczowy Las
[Jandu³a 2016].
W wariancie rezerwowym przebiegu nowych tras znalaz³y siê trzy koncepcje. Powstanie tras rezerwowych uzale¿nione jest od wielkoci rodków, które zostan¹ przeznaczone na inwestycje. W wariancie rezerwowym w³adze Olsztyna chcia³yby wyd³u¿yæ torowisko od obecnej krañcówki Kanta do ul. Wilczyñskiego. Kolejn¹ mo¿liwoci¹ jest
wytyczenie torowiska alej¹ Pi³sudskiego od skrzy¿owania z ul. Dworcow¹ do ul. Kociuszki, na których tramwaj mia³by wspó³dzielony pas z autobusami, tzw. trambuspas
na rodku ulicy. W³adze miasta planuj¹ tak¿e wybudowanie odnogi w kierunku Kortowa.
Nowa trasa tramwajowa mia³aby przebiegaæ przez kampus uniwersytecki od ul. Tuwima
wzd³u¿ ul. Warszawskiej a¿ do ul. Dybowskiego [Olsztyñskie tramwaje 2016].
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Wykonanie dodatkowej, du¿ej inwestycji tramwajowej jest bardzo kosztowe. Je¿eli
w³adze miasta otrzymaj¹ mniejsze rodki z Unii Europejskiej, konieczne mo¿e byæ podzielenie ca³ej inwestycji na kilka etapów. Z informacji, które pozyskano 15.05.2016 r., wiadomo, ¿e Olsztyn na inwestycje transportowe bêdzie móg³ przeznaczyæ na tramwaje zaledwie 120 mln z³. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to jednak szacunki, a dok³adne informacje zostan¹
upublicznione w momencie powstania projektu budowlanego. Po wykonaniu projektu
budowlanego powinna byæ ju¿ znana jego prognoza finansowa [Olsztyñskie tramwaje 2016].
METODY BADAWCZE
W pracy przedstawiono dostêpnoæ za pomoc¹ dwóch wskaników: dostêpnoci potencja³owej (potential-based accessibility measur) i dostêpnoci mierzonej odleg³oci¹
(distance-based accessibility measure). Dostêpnoæ mierzona odleg³oci¹ (czasem) zawiera redni czas przejazdu ze wszystkich badanych miejsc do pozosta³ych. Z kolei dostêpnoæ potencja³owa uwzglêdnia relacjê wielkoci masy (liczby ludnoci w masie z dostêpnoci¹ wewnêtrzn¹ (internal travel time) i wszystkimi obszarami znajduj¹cymi siê na
badanym obszarze.
Dostêpnoæ potencja³owa kojarzona jest ze s³owem potencjalny, które jest jednym ze s³ów sk³adowych wybranych definicji dostêpnoci transportowej. Dostêpnoæ
potencja³owa mo¿e byæ rozumiana jako potencja³ dla mo¿liwoci zajcia interakcji
[Hansen 1959, Isard 1954]. Zachodzi tu mo¿liwoæ interakcji wszystkich róde³ (miejsc)
ze wszystkimi celami podró¿y (innych miejsc) z uwzglêdnieniem potencja³u w³asnego
i wewnêtrznego czasu potrzebnego na zajcie interakcji. Uwzglêdniaj¹c w badaniu
dostêpnoæ wewnêtrzn¹ (potencja³ w³asny masy), wskanik Hansena [1959] przyjmuje
postaæ:

Ai =

M
Mi
+ ∑ aj
cii
j cij

M i  masa (atrakcja) dostêpna w regionie i (masa w³asna),
Mj  masy (atrakcje) dostepne w regionie j,
cii  odleg³oæ fizyczna, czasowa lub ekonomiczna przejazdu wewn¹trz regionu i,
a
c  ³¹czna odleg³oæ fizyczna, czasowa (czas) lub ekponomiczna (koszt) zwi¹zana z podró¿¹
ij
z regionu i do regionu j.

Kolejn¹ metod¹ badawcz¹ wykorzystan¹ w artykule jest dostêpnoæ mierzona odleg³oci¹ (distance-based accessibility measure) do zbioru celów podró¿y. Bazuje ona na
tzw. dostêpnoci topologicznej, która przedstawiana jest w metodach grafowych jako
suma oddaleñ z danego wêz³a w sieci do wszystkich pozosta³ych [Garrison 1960, Ratajczak 1999]. Zatem dostêpnoæ mierzona odleg³oci¹ jest wyznaczana jako odleg³oæ ca³kowita (suma odleg³oci) lub odleg³oæ rednia, np. rednia odleg³oæ fizyczna, drogowa, czasowa lub ekonomiczna miêdzy ród³em podró¿y a pozosta³ymi celami podró¿y
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[Vasiliev 1997]. W tym przypadku dostêpnoæ mierzona odleg³oci¹ przedstawia sumê
odleg³oci czasowej w uk³adzie macierzowym miêdzy wszystkimi obwodami spisowymi,
które by³y zamieszka³e w 2011 r.
OPIS MODELU
Sieæ tramwajowa po³¹czy³a najwa¿niejsze czêci miasta. Now¹ tras¹ tramwajow¹ mo¿na dojechaæ do najwiêkszego osiedla mieszkaniowego (Jaroty), starego miasta, dworca
kolejowego i kampusu uniwersyteckiego oraz do szpitali, urzêdów i centrów handlowych. W Olsztynie obecnie (stan na 2016 r.) kursuj¹ trzy linie, które obs³uguj¹ ³¹cznie
38 przystanków, które uwzglêdniono w trzech z czterech modeli transportowych wykonanych do prezentacji wyników dostêpnoci potencja³owej i mierzonej odleg³oci¹ (czasowej). W modelach transportowych za³o¿ono funkcjonowanie okrelonych typów
transportu zbiorowego dla poszczególnych lat: 2013, 2016, 2020 w wariancie podstawowym i 2020 w wariancie rozszerzonym. W modelu dla 2013 r. za³o¿ono funkcjonowanie
sieci transportu autobusowego, wydzielonych przystanków oraz cie¿ek przejcia
z OpenStreetMaps. W kolejnym modelu, dla 2016 r., za³o¿ono parametry z 2013 r.,
uwzglêdniaj¹c dodatkow¹ sieæ tramwajow¹ ³¹cznie z przystankami tramwajowymi w wyznaczonych miejscach. W modelach dla 2020 r. za³o¿ono istnienie wszystkich atrybutów
sieci dla 2013 r. i 2016 r. oraz inwestycji tramwajowych w wariancie podstawowym (P)
i rozszerzonym (R), które przedstawiono w opisie inwestycji finansowanej na lata
20142020. We wszystkich opisanych modelach zastosowano te same parametry (prêdkoæ, czas oczekiwania na przystanku) sieci pieszej i wybranych rodków transportu
zbiorowego, przyjmuj¹c, ¿e:
 autobusy poruszaj¹ siê ze redni¹ prêdkoci¹ 18,5 km/h poza centrum i 17 km/h
w centrum, a czas oczekiwania na przystanku to po³owa czasu miêdzy kursami autobusów na danym przystanku;
 tramwaje kursuj¹ ze redni¹ prêdkoci¹ 20 km/h poza centrum i 19 km/h w centrum,
a czas oczekiwania na przystanku tramwajowym wynosi po³owê czasu miêdzy kursami
wybranej linii;
 przejcia pieszych miêdzy wybranymi rodzajami transportu maj¹ redni¹ prêdkoæ
4,5 km/h.
DOSTÊPNOÆ KOMUNIKACYJNA
Dostêpnoæ potencja³owa dla wybranych lat analizy (2013, 2016, 2020 P i 2020 P + R)
przedstawia miejsca najlepiej dostêpne z uwzglêdnieniem potencja³u ród³a wyjazdu
z uwzglêdnieniem redniego czasu przejazdu miêdzy wszystkimi obwodami. Najgorsza
dostêpnoæ we wszystkich analizowanych latach jest na obrze¿ach Olsztyna. Z kolei
najlepsza dostêpnoæ potencja³owa w 2013 r. by³a w centrum Olsztyna. W kolejnym roku analizy (w 2016 r.) najwy¿szy wspó³czynnik dostêpnoci potencja³owej przesuwa siê wzd³u¿ inwestycji tramwajowej w kierunku osiedla Jaroty. W kolejnych dwóch
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analizach dla 2020 r., w wariantach podstawowym i rozszerzonym widaæ poprawê wartoci wskanika dostêpnoci potencja³owej na Osiedlu Jaroty oraz w miasteczku uniwersyteckim w dzielnicy Kortowo (rys. 2).

Rys. 2. Dostêpnoæ potencja³owa transportem zbiorowym w Olsztynie w latach: a  2013;
b  2016; c  2020 P; d  2020 P + R; P  wariant podstawowy; R  wariant rozszerzony
Fig. 2. Accessibility of potential public transport in Olsztyn in: a  2013; b  2016; c  2020 P,
d  2020 P + R; P  base scenario; R  variant extended
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Dostêpnoæ czasowa miêdzy wszystkimi zamieszka³ymi obwodami spisowymi w 2013 r.
najni¿sze wartoci, czas przejazdu poni¿ej 25 min, przyjmuje dla obszaru po³o¿onego
w okolicy centrum i w odleg³oci jednego kilometra na po³udnie od centrum. W 2016 r.
rednia dostêpnoæ czasowa poni¿ej 25 min przesuwa siê w kierunku po³udniowym
wzd³u¿ inwestycji tramwajowej. Poprawa redniego czasu przejazdu transportem zbiorowym widoczna jest równie¿ w okolicy Osiedla Jaroty oraz na miasteczku uniwersyteckim w dzielnicy Kortowo. W wariancie podstawowym i rozszerzonym dla 2020 r. na
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pierwszy rzut oka nie widaæ du¿ych zmian, a najwiêksza poprawa w stosunku do poprzednich analiz jest w kierunku po³udniowo-wschodnim od dworca kolejowego w Olsztynie (rys. 3).

Rys. 3. Dostêpnoæ czasowa transportem zbiorowym w Olsztynie w latach: a  2013;
b  2016; c  2020 P; d  2020 P + R; P  wariant podstawowy; R  wariant rozszerzony
Fig. 3. Accessibility of time in public transport in Olsztyn in: a  2013; b  2016; c  2020 P,
d  2020 P + R; P  base scenario; R  variant extended
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

ZMIANY DOSTÊPNOSCI 201320162020
Porównanie zmian dostêpnoci potencja³owej i mierzonej redni¹ odleg³oci¹ zostanie opisane razem, poniewa¿ zmiany procentowe wskaników s¹ bardzo podobne do
siebie na obu analizowanych mapach, a ró¿ni¹ siê od siebie nieznacznie, wiêc szczegó³owy opis obu przypadków nie jest konieczny. W przypadku obu analiz (potencja³owej
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i czasowej) zaznacza siê efekt przenikania (efekt spillovers) inwestycji, co oznacza dodatkowy efekt netto redukcji czasu lub wzrostu wskanika dostêpnoci potencja³owej
dla terenów po³o¿onych dalej od inwestycji, które korzystaj¹ na ogólnej poprawie dostêpnoci transportem zbiorowym w Olsztynie [Stêpniak i Rosik 2013]. Na mapach zmian
dostêpnoci 20162013 widaæ wp³yw budowy linii tramwajowej, a najwiêkszy efekt
netto, zarówno dostêpnoci potencja³owej, jak i czasowej wystêpuje na Osiedlu Jaroty i w centralnej czêci odcinka tramwajowego oraz przy dworcu kolejowym [rys. 4
i rys. 5]
Porównanie poszczególnych zmian procentowych obu wskaników dostêpnoci komunikacyjnej w ró¿nych konfiguracjach dostarcza wa¿nych zobrazowañ dla inwestycji
w wybranych latach (rys. 4 i rys. 5). Na obu mapach zauwa¿alna jest poprawa dostêpnoci terytorialnej (spójnoci terytorialnej, territorial cohesion), która najbardziej widoczna jest na mapie zmian procentowych dotycz¹cych inwestycji w roku 2020 w wariancie podstawowym i bazowym w odniesieniu do 2013 r. [Stêpniak i Rosik 2013].
Interesuj¹cych rezultatów dostarcza prezentacja efektów netto inwestycji tramwajowych
z perspektywy 20072013 i 20142020 w wariancie podstawowym. Inwestycja z 2016 r.
w niewielkim stopniu poprawi³a dostêpnoæ w rejonach po³o¿onych na wschód od wykonanego torowiska. Z kolei przedsiêwziêcie planowane w 2020 r. w wariancie podstawowym poprawi dostêpnoæ wzd³u¿ inwestycji, jak równie¿ w miejscach przebiegu linii
tramwajowej w wariancie z 2016 r. Porównanie wyników analiz dwóch wariantów dla
2020 (podstawowego i rozszerzonego) przedstawia równie¿ efekt inwestycji rezerwowych. Wyniki dla dwóch wariatów w 2020 r. przedstawiaj¹ du¿e ró¿nice w dostêpnoci
potencja³owej i czasowej na korzyæ inwestycji w wersji rezerwowej. Znaczne zmiany zachodz¹ w kierunku miasteczka uniwersyteckiego w dzielnicy Kortowo oraz przed³u¿enia
ul. Pi³sudskiego, które wraz z odnog¹ w kierunku centrum przyniesie wiêkszy efekt netto. Z kolei najni¿sze zmiany dostêpnoci potencja³owej i czasowej w 2020 r. w wariancie
rezerwowym zauwa¿a siê w przypadku inwestycji ³¹cz¹cej dwie linie tramwajowe na osiedlu Jaroty. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w tej lokalizacji ³¹cz¹ siê dwie linie, dziêki czemu
wystêpuje dodatkowy efekt netto [rys. 4 i rys. 5].
Zmiana procentowa dostêpnoci potencja³owej w odniesieniu do gêstoci zaludnienia w analizowanych obwodach spisowych w kontekcie inwestycji z dwóch okresów
20072020 i 20142020 dostarcza ciekawych zestawieñ. W oczywisty sposób wyniki
zmiany dostêpnoci potencja³owej lepsze s¹ dla analizy, w której uwzglêdniono inwestycje z okresu finansowania 20072020. W tym przypadku wystêpuje efekt netto wszystkich inwestycji. Nale¿y nadmieniæ wzrost wartoci procentowej zmiany wskanika po
uwzglêdnieniu inwestycji z okresu 20142020. Najwy¿sze wartoci zmiany procentowej
odnotowuje siê dla obwodów o redniej gêstoci zaludnienia od 15 do 35 tys. os. km2.
Dla niektórych obwodów spisowych wartoæ wskanika zmienia siê o 25%. W przypadku obszarów o bardzo wysokiej gêstoci zaludnienia (pow. 50 tys. os. km2), zmiana
wskanika dostêpnoci potencja³owej jest mniej znacz¹ca i wynosi od 3 do 6% (rys. 6).
Przedstawione wyniki obrazuj¹ pozytywny efekt dodatkowych przedsiêwziêæ uzupe³niaj¹cych wczeniej wykonan¹ inwestycjê. Dostarczaj¹ najwy¿szych efektów netto dla obszarów o redniej gêstoci zaludnienia w Olsztynie.
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Rys. 4. Zmiany dostêpnoci potencja³owej [%] transportem zbiorowym w Olsztynie w latach:
a  20132016; b  20132020 P; c  20132020 PR; d  20162020 P; e  20162020 PR;
f  2020 P2020 R; P  wariant podstawowy; R  wariant rozszerzony
Fig. 4. Potential changes [%] in the accessibility of public transport in Olsztyn in: a  2013
2016; b  20132020 P; c  20132020 PR; d  20162020 P; e  20162020 PR; f  2020
P2020 R; P  base scenario; R  variant extended
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration
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Rys. 5. Zmiany redniej dostêpnoci czasowej [%] transportem zbiorowym w Olsztynie w latach: a  20132016; b  20132020 P; c  20132020 PR; d  20162020 P; e  20162020
PR; f  2020 P2020 R;
Fig. 5. Changes in the mean time [%] the accessibility of public transport in Olsztyn in:
a  20132016; b  20132020 P; c  20132020 PR; d  20162020 P; e  20162020 PR;
f  2020 P2020 R; P  base scenario; R  variant extended
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration
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Rys. 6. Porównanie zmian dostêpnoci potencja³owej i gêstoci zaludnienia w latach 20132016
i 20132020 wariant bazowy
Fig. 6. Comparison of changes in the accessibility of potential and population density in the
years 20132016 and 20132020 base scenario
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Zmiana procentowa dostêpnoci czasowej w odniesieniu do gêstoci zaludnienia
w analizowanych obwodach spisowych w kontekcie porównania inwestycji z dwóch
okresów 20072013 i 20142020 dostarcza kolejnych interesuj¹cych wyników. Zestawianie dwóch inwestycji tramwajowych z ró¿nych okresów finansowych umo¿liwia porównanie podsystemów tramwajowych wykonanych w ró¿nych latach i wskazanie lepszej
inwestycji lub tej, która powinna zostaæ wykonana jako pierwsza. Na rysunku 6 zobrazowano wy¿szy efekt netto zmian dostêpnoci potencja³owej i czasowej dla inwestycji
tramwajowej z perspektywy finansowej 20142020 w wariancie podstawowym ni¿ dla inwestycji tramwajowej z 2016 r. Efekt netto dla wybranych obwodów spisowych wy¿szy jest dla miejsc gêsto zaludnionych powy¿ej 50 tys. os. km2. W grupie obwodów
spisowych z ni¿sz¹ gêstoci¹ zaludnienia na poziomie 1535 tys. os. km2 wy¿sza wartoæ procentowa zmiany wskanika równie¿ jest widoczna dla inwestycji planowanej
w 2020 r. w wariancie bazowym (rys. 7.)
Porównuj¹c dostêpnoæ czasow¹ wariantu podstawowego i rozszerzonego dla 2020 r.
efekt netto jest zauwa¿alny, lecz nie jest du¿y. Zmiany procentowego wskanika dostêpnoci czasowej miêdzy wariantem podstawowym i rozszerzonym oscyluj¹ w granicy
12% dla wybranych obwodów spisowych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w tym wariancie nie
uwzglêdniono efektu netto wszystkich inwestycji, lecz wybrano inwestycje z listy rezerwowej (rys. 8).

Acta Sci. Pol.

Wp³yw budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianê dostêpnoci...

31

Rys. 7. Porównanie zmian dostêpnoci czasowej i gêstoci zaludnienia w latach 20132016
i 20162020 wariant bazowy
Fig. 7. Comparison of changes in the accessibility of time and population density in the years
20132016 and 20162020 base scenario
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

Rys. 8. Porównanie zmian dostêpnoci czasowej i gêstoci zaludnienia w latach 20162020 wariant bazowy i 20162020 wariant rezerwowy
Fig. 8. Comparison of changes in the availability of time and population density in the years
20162020 base scenario and 20162020 variant reserve
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration

PODSUMOWANIE
W artykule zaprezentowano zmiany dostêpnoci potencja³owej i mierzonej odleg³oci¹ (czasowej). W przedstawionych analizach wykazano pozytywny wp³yw powsta³ej
i planowanych inwestycji tramwajowych na zmiany obu wskaników. Zaznaczyæ nale¿y,
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¿e wy¿szy efekt netto odnotowano dla inwestycji z perspektywy 20142020 ni¿ dla
obecnie funkcjonuj¹cej. Wynik ten dla polityki transportowej przyjêtej przez w³adze miejskie Olsztyna ma dwojaki charakter. Z jednej strony planowana inwestycja na lata 2020
to najlepszy mo¿liwy wariant, poniewa¿ efekt netto jest wysoki. Z drugiej strony inwestycja, która jest ju¿ gotowa mog³a zostaæ poprowadzona w inny sposób. W przypadku
inwestycji na lata 2020 w wariancie rezerwowym w³adze miasta powinny staraæ siê wykonaæ trzy dodatkowe przedsiêwziêcia, które z ca³ym systemem przynios¹ dodatkowy
efekt netto w zwi¹zku ze skal¹ obs³ugi sieci tramwajowej w Olsztynie. W³adze miejskie,
inwestuj¹c w kolejne linie sieci tramwajowej kontynuuj¹ dzia³ania zwi¹zane z popraw¹
dostêpnoci w miecie i na pewno w przysz³oci ca³y system tramwajowy w Olsztynie
bêdzie charakteryzowa³ siê wiêksz¹ efektywnoci¹.
W analizie nie uwzglêdniono wielu bardzo szczegó³owych wskaników funkcjonowania transportu zbiorowego w Olsztynie. Nie mo¿na wiêc przedstawionych wyników
traktowaæ jako jednoznacznej oceny funkcjonowania istniej¹cej i planowanej sieci tramwajowej, a jedynie jako g³os w dyskusji nad zasadnoci¹ budowy systemu tramwajowego.
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THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF A NEW TRAM LINE IN OLSZTYN
TO CHANGE THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC TRANSPORT
Summary. The article presents the accessibility status of collective transport in Polish
provincial centers of Eastern Poland at the end of the EU perspective 20072013 and
20142020 will be the main stimulator. The first study analyzed period is 2013 years.
Next detailed analysis was made for 2016 by the state of the existing public transport
network, with tram network made with EU financial perspective 20072013. In the last
audited period in 2020 included the planned investments to improve public transport in
Olsztyn, in the basic variant and reserve. Changing the accessibility of communication it
is largely based on population. In order to achieve a high level of detail of the distribution of the population study used data from the census enumeration for 2011, which in
Olsztyn is 926. With 926 census enumeration areas inhabited is 881, and the average
number of people living circuits is from 3 to 633 people, bringing the total It gives the
number of residents of Olsztyn at the level of 174 thousand. those for 2011. Research
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methods used in this article: distance-based accessibility measure (availability measured
distance) and potential-based accessibility measure (accessibility of potential). The main
aim is to capture changes in the availability for different years, in the investment scenario after investments (ex-post) and taking into account the planned investments (ex-post)
in the base and extended.
Key words: accessibility of time, the accessibility of potential, a new tram line, ex-post
evaluation
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Streszczenie. Rozwój spo³eczno-gospodarczy definiowany jest w przestrzeni wielowymiarowej, a jego analiza wymaga znajomoci licznych czynników m.in. ekonomicznych,
opisuj¹cych struktury i mechanizmy funkcjonowania gospodarki, stan rodowiska przyrodniczego, a tak¿e uwarunkowania demograficzne. Z drugiej strony, proces pozytywnych zmian ilociowych i jakociowych zachodz¹cych w sferach spo³ecznych, gospodarczych oraz produkcyjnych ma wp³yw m.in. na kszta³towanie siê cen gruntów rolnych.
Praca ma na celu próbê analizy i oceny zale¿noci miêdzy poziomem rozwoju spo³eczno-gospodarczego a redni¹ cen¹ gruntów rolnych w Polsce w latach 20092014. Grunt
rolny zosta³ skategoryzowany w grupach: dobry, redni oraz s³aby. Badania zrealizowano w oparciu o dane statystyki publicznej (GUS), a tak¿e analizê literatury przedmiotu.
Do badañ wykorzystano metody statystyczne oraz metodê opisowo-porównawcz¹.
Do okrelenia podobieñstwa pomiêdzy województwami w zakresie zale¿noci poziomu
rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz rednich cen gruntów rolnych pos³u¿ono siê macierz¹ odleg³oci euklidesowych oraz metod¹ taksonomii przestrzennej. Obszar badañ
obejmuje Polskê w podziale na województwa. rednia cena gruntu rolnego przyjêta do
analiz (wed³ug danych GUS) stanowi m.in. podstawê obliczania przez banki kredytów
inwestycyjnych.
S³owa kluczowe: rozwój spo³eczno-gospodarczy, cena gruntu rolnego, taksonomia
przestrzenna
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WSTÊP
Rozwój spo³eczno-gospodarczy to proces pozytywnych zmian, zarówno tych spo³ecznych czy gospodarczych, jak i produkcyjnych, technologicznych oraz kulturowych.
Mówi¹c o rozwoju, mo¿emy go rozpatrywaæ w szerokim kontekcie, m.in. jako rozwój
spo³eczny, gospodarczy, techniczny, technologiczny, przestrzenny, przyrodniczy, estetyczny lub czasowy [Kupiec 1995]. Rozwój gospodarczy jest definiowany jako zmiany
obejmuj¹ce uwarunkowania ekonomiczne, produkcjê, struktury i mechanizmy funkcjonowania gospodarki, ale tak¿e stan rodowiska przyrodniczego [Marciniak 2005]. Zjawisko
to w pozytywnym wymiarze wp³ywa na wzrost liczby i jakoci us³ug oraz dóbr zaspokajaj¹cy potrzeby konsumenckie. Mo¿e byæ tak¿e rozpatrywane zarówno w skali mikro (lokalnej), jak i w skali makro (regionalnej lub krajowej).
Czynniki warunkuj¹ce rozwój spo³eczno-gospodarczy mog¹ byæ sklasyfikowane
m.in. w trzech kategoriach [Bañski i Czapiewski 2008]:
 lokalizacyjnych, m.in. wystêpowanie cennych elementów rodowiska przyrodniczego,
surowców naturalnych i elementów kulturowych;
 spo³eczno-ekonomicznych, obejmuj¹cych poziom wykszta³cenia mieszkañców, ich aktywnoæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹, obecnoæ inwestorów zewnêtrznych;
 techniczno-organizacyjnych, tj. wyposa¿enie w infrastrukturê techniczn¹ i spo³eczn¹.
Dobór odpowiednich czynników powinien byæ poparty dog³êbn¹ analiz¹ literatury,
a tak¿e uwzglêdniaæ zakres przestrzenny, czasowy, merytoryczny oraz cel wykonywanej
analizy [Salomon 2010].
Wed³ug Bañskiego i Czapiewskiego [2008] poziom rozwoju zale¿y od warunków
mieszkaniowych, dostêpnoci us³ug, poziomu wyposa¿ania w infrastrukturê, aktywnoci
spo³eczno-gospodarczej i róde³ dochodu bud¿etu. Autorzy proponuj¹ do oceny poziomu
rozwoju wybór nastêpuj¹cych zmiennych: powierzchniê mieszkañ przypadaj¹c¹ na mieszkañca, liczbê mieszkañ wyposa¿onych w ³azienki, liczbê ludnoci korzystaj¹cej
z sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej, liczbê sklepów, placówek bibliotecznych, stowarzyszeñ spo³ecznych przypadaj¹cych na 1000 mieszañców oraz dochodów bud¿etu przydaj¹cych na 1 mieszkañca [Bañski i Czapiewski 2008]. Z kolei badania poziomu rozwoju przeprowadzone na obszarze woj. ma³opolskiego przez Ziemiañczyk [2010] opieraj¹ siê na
podziale rozwoju na gospodarczy oraz spo³eczny. Wród cech opisuj¹cych rozwój gospodarczy autorka wskazuje: poziom bezrobocia, liczbê podmiotów gospodarczych przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców w wieku produkcyjnym, dochód gminy z tytu³u podatków, liczbê mieszkañ wyposa¿onych w ³azienki oraz liczbê ludnoci korzystaj¹cej z sieci
kanalizacyjnej. Z kolei rozwój spo³eczny opisuje, bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce cechy:
przyrost naturalny, liczbê stowarzyszeñ i organizacji spo³ecznych przypadaj¹cych na 1000
mieszkañców, wydatki na kulturê, liczbê gospodarstw utrzymuj¹cych siê z zasi³ków, liczbê
osób z wy¿szym wykszta³ceniem wród osób w wieku produkcyjnym [Ziemiañczyk 2010].
Wed³ug Klóski [2012] poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego najlepiej opisuj¹:
liczba ludnoci na 1 km2, przyrost naturalny, poziom bezrobocia rejestrowanego, liczba
mieszkañ oddanych do u¿ytkowania, liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkañców, liczba podmiotów gospodarki narodowej, liczba studentów na 10 tys. mieszkañców,
nak³ady inwestycyjne oraz PKB na mieszkañca [Klóska 2012].
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Dokonuj¹c analizy warunków spo³eczno-gospodarczych i badaj¹c relacje pomiêdzy
uwarunkowaniami rozwoju a cenami nieruchomoci, nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e w ujêciu
lokalnym wartoæ nieruchomoci zale¿y od wielu czynników zwi¹zanych z cechami nieruchomoci i ich bezporedniego otoczenia [Ustawa z 21 sierpnia 1997 Dz.U. z 1997 r.
nr 115, poz. 741 z pón. zm., róbek 2000, Cymerman i Hopfer 1997]. Niemniej jednak do
czynników maj¹cych wp³yw na wartoæ nieruchomoci zaliczane s¹ równie¿ uwarunkowania wykraczaj¹ce poza cechy nieruchomoci, a zwi¹zane z zagadnieniami politycznymi,
ekonomicznymi, rodowiskowymi i prawnymi [Kucharska-Stasiak 2006]. Kucharska-Stasiak [2006] klasyfikuje czynniki cenotwórcze w piêciu grupach:
 fizyczne i rodowiskowe, opisuj¹ce cechy rodowiska przyrodniczego oraz antropogenicznego (m.in. ukszta³towanie terenu, odleg³oæ od zbiorników wodnych oraz lasów,
wielkoæ i kszta³t dzia³ek, uzbrojenie, dostêpnoæ do dróg dojazdowych, zagro¿enie
powodziowe);
 ekonomiczne, pokazuj¹ce si³y wp³ywaj¹ce na popyt i poda¿ na nieruchomoci i relacje
miêdzy nimi (m. in. stan zamo¿noci spo³eczeñstwa, stan rozwoju gospodarczego, poziom bezrobocia, dostêpne formy kredytowania);
 prawne, tj. forma w³adania nieruchomoci¹, system podatkowy, plan zagospodarowania przestrzennego, wymogi ochrony rodowiska;
 demograficzne (struktura i wielkoæ rodziny, sytuacja demograficzna panuj¹ca w danym regionie lub ca³ym kraju);
 polityczne, okrelaj¹ce ryzyko politycznego inwestowania, wynikaj¹ce z sytuacji politycznej kraju;
 socjalne, m.in. moda i przyzwyczajenia.
Opieraj¹c siê na wymienionych przes³ankach, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ rozwojowi rynku
nieruchomoci towarzysz¹ tak¿e czynniki zwi¹zane z rozwojem spo³eczno-gospodarczym.
Nale¿¹ do nich: poziom dobrobytu, czyli zamo¿noæ spo³eczeñstwa, poziom inflacji, poziom oszczêdnoci, otwartoæ rynku (np. ograniczonoæ w stosunku do okrelonych
grup spo³eczeñstwa lub cudzoziemców), poziom postêpu technicznego, koniunktura
i sytuacja na rynku pracy [Bryx 2006].
Rynek nieruchomoci rolnych jest rynkiem specyficznym, natomiast jego stan i kondycja zale¿eæ bêd¹ m.in. od sytuacji gospodarki krajowej czy te¿ unormowañ prawnych.
Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ, ¿e rynek nieruchomoci rolnych podlega mniejszym spekulacjom
i wahaniom ni¿ np. rynek nieruchomoci mieszkaniowych [¯ak 1997]. Nieruchomoci
gruntowe rolne stanowi¹ bowiem przede wszystkim miejsce produkcji, rzadziej za lokatê
kapita³u [Bryx 2006].
Rynek nieruchomoci ma koniunkturalny charakter oraz zachowuje siê procyklicznie,
jednak z pewnym opónieniem w stosunku do cyklu dla ca³ej gospodarki [Putek-Szel¹g
i Ró¿añska-Putek 2014, Go³¹beska 2010]. Jak podaj¹ autorzy, na cykliczoæ rynku nieruchomoci maj¹ wp³yw zarówno czynniki zewnêtrzne (np. wydarzenia polityczne, zmiany
liczby ludnoci), jak i wewnêtrzne (np. poziom gospodarki) [Koniunktura gospodarcza
2006]. Zwi¹zek pomiêdzy koniunktur¹ gospodarki i rynku nieruchomoci jest niepodwa¿alny, co widoczne by³o m.in. w dynamicznym rozwoju rynku nieruchomoci po akcesji
Polski do UE [Go³¹beska 2010].
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Na cenê tzw. ziemi rolniczej oddzia³uj¹ liczne czynniki. Wród nich mo¿na wyró¿niæ
lokaty kapita³u w przypadku inflacji, cele produkcyjne, procesy konwersji ziemi na cele
nierolnicze (szczególnie w strefach podmiejskich) [Springer 2013, Prus 2012, Prus i in.
2016], wzrost infrastruktury komunikacyjnej oraz w odniesieniu do uwarunkowañ ekonomicznych  wielkoæ wsparcia UE (dop³aty bezporednie) [Rynek ziemi rolniczej 2013].
Artyku³ jest prób¹ odpowiedzi na pytanie o bezporedni¹ zale¿noæ miêdzy osi¹ganymi na rynku cenami nieruchomoci rolnych a stopniem rozwoju spo³eczno-gospodarczego poszczególnych województw. Obliczenia nie ujmuj¹ przesuniêcia wynikaj¹cego
z opónienia koniunktury rynku nieruchomoci w stosunku do koniunktury gospodarczej. Do badañ zastosowano metody taksonomiczne, metodê analizy porównawczej oraz
monograficzn¹  analizê literatury dotycz¹cej poruszanej problematyki.
MATERIA£ I METODY
Badanie dotyczy³o okrelenia poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego województw na podstawie przyjêtego zestawu czternastu zmiennych: spo³ecznych, gospodarczych, rodowiskowych, oraz demograficznych. Analizê przeprowadzono dla obszaru
Polski z podzia³em na 16 województw. Okres badawczy obejmowa³ lata 20092014. Dokonano oceny zale¿noci cen u¿ytków rolnych od stopnia rozwoju poszczególnych województw w przyjêtych do badañ latach analizy. Okres analizy uwarunkowany by³ w g³ównej mierze dostêpnoci¹ danych GUS. Do badañ poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego przyjêto wskaniki dynamiki, struktury oraz natê¿enia.
Badania przeprowadzono w trzech etapach. Etap pierwszy obejmowa³ okrelenie poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego za pomoc¹ metod taksonomicznych (regionalizacja). Dokonano oceny merytorycznej wybranych do analizy zmiennych, nastêpnie wykonano zabieg normalizacji i obliczono metawskanik syntetyczny obrazuj¹cy poziom
rozwoju jednostek badawczych (wskanik Perkala) w poszczególnych latach [Jówiak
i Podgórski 1998]. Ocenê poziomu rozwoju wykonano, analizuj¹c pe³n¹ klasyfikacjê metod¹ taksonomii przestrzennej [Kolenda 2006]. Wyniki zwizualizowano dla podzia³u na
siedem grup typologicznych obrazuj¹cych podobieñstwo miêdzy przyjêtymi do analizy
obiektami (województwami).
Etap drugi polega³ na analizie zale¿noci korelacyjnych miêdzy obliczonymi metawskanikami przedstawiaj¹cymi stopieñ rozwoju a cenami nieruchomoci gruntowych rolnych. W celu zbadania zale¿noci miêdzy cen¹ gruntów rolnych a grupami zmiennych
z ró¿nych grup tematycznych pos³u¿ono siê tzw. wykresem równoleg³ych osi wspó³rzêdnych (ang. parallel coordinate plot  PCP). Wykres ten pos³u¿y³ do analizy podobieñstwa jednostek odniesienia (województw) [¯yszkowska i in. 2012]. Na etapie trzecim, bazuj¹c na macierzy odleg³oci euklidesowych, okrelono podobieñstwo województw do
siebie w zakresie osi¹ganego w poszczególnych latach poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz poziomu cen gruntów rolnych.
Przyjête do analizy ceny gruntu rolnego wed³ug GUS to informacje o rednich cenach gruntów ornych w obrocie prywatnym wykorzystywane m.in. przez banki w procesie udzielania kredytów na inwestycje w rolnictwie i rybactwie ródl¹dowym (linia RR),
na zakup u¿ytków rolnych (linia Z), kredyty z czêciow¹ sp³at¹ kapita³u na zakup u¿ytków
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rolnych przez m³odych rolników (linia MRcsk). Ceny rynkowe gruntów rolnych oceniono z uwzglêdnieniem jakoci gruntów, zak³adaj¹c nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê:
 grunty dobre  grunty orne klas I, II, IIIa, ³¹ki i pastwiska klasy I i II;
 grunty rednie  grunty orne klas IIIb, IV oraz ³¹ki i pastwiska klasy III i IV;
 grunty s³abe  grunty orne klas V, VI oraz ³¹ki i pastwiska klasy V i VI.
Obszar badañ obejmowa³ Polskê z podzia³em na województwa. GUS klasyfikuje województwa w szeciu regionach: centralnym (woj. ³ódzkie, mazowieckie), po³udniowym
(ma³opolskie, l¹skie), wschodnim (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, wiêtokrzyskie),
pó³nocno-zachodnim (lubuskie, wielkopolskie), po³udniowo-zachodnim (dolnol¹skie,
opolskie) oraz pó³nocnym (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmiñsko-mazurskie).
W artykule nie brano pod uwagê przes³anek legislacyjnych maj¹cych wp³yw na osi¹gane na rynku nieruchomoci ceny gruntów rolnych.
WYNIKI I DYSKUSJA
Etap I. Analiza poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Analizê poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego oparto na czynnikach pozyskanych ze róde³ statystyki publicznej (GUS) zestawionych w czterech grupach tematycznych cech: demograficznych, ekonomicznych, spo³eczno-gospodarczych oraz przyrodniczych (tab. 1.).
Tabela 1. Przyjêty do analizy zestaw zmiennych, za pomoc¹ których okrelono poziom rozwoju
spo³eczno-gospodarczego województw
Table 1. The initial set of variables taken for analysis, describing the state of social and
economical development
Grupa tematyczna
Tematic group

Numer i nazwa zmiennej
The variables

Demograficzne
Demographic

x 1  liczba ludnoci na 1 km2  population density
x 2  ludnoæ w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (wskanik obci¹¿enia
demograficznego)  the population of non-working age per 100 persons of working age (demographic
dependency ratio)
x 3  pracuj¹cy na 1000 ludnoci  working on the 1000 population
x 4  stopa bezrobocia rejestrowanego  registered unemployment rate

Ekonomiczne
Economic

x 5  dochody w³asne bud¿etu województwa na 1 mieszkañca [z³]  own revenues of the budget of the
province for 1 inhabitant
x 6  wydatki bud¿etów województw na 1 mieszkañca [z³]  expenditure budgets provinces
on 1 inhabitant
x 7  nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ na 1000 mieszkañców  expenditure on R & D per
1000 inhabitants

Spo³ecznogospodarcze
Social

x 8  mieszkania oddane do u¿ytkowania na 1000 mieszkañców  completed dwellings per 1000 inhabitants
x 9  podmioty w rejestrze REGON na 1000 mieszkañców  entities in the REGON register per 1000
inhabitants
x 10  wskanik zagro¿enia ubóstwem  at risk of poverty

Przyrodnicze
Environmental

x 11  lesistoæ  woodiness
x 12  wydatki bud¿etu woj. na gospodarkê komunaln¹ i ochronê rodowiska [%]  expenditure budget
province on the economy and the municipal environmental protection
x 13  odpady komunalne zebrane selektywnie w ci¹gu roku [t]  municipal waste collected separately in
the year
x 14  powierzchnia obszarów prawnie chronionych  legally protected areas

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Jak wykazano w analizie, poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego w Polsce z roku
na rok siê poprawia. Jest to widoczne m.in. w poprawiaj¹cej siê sytuacji materialnej
mieszkañców, w zmniejszaj¹cych siê wartociach wspó³czynnika ubóstwa, we wzrocie
liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON, w rosn¹cych dochodach bud¿etu gmin
na 1 mieszkañca czy we wzrocie odsetka ludnoci zatrudnionej (tab. 2).
Tabela 2. Zestawienie metawskaników syntetycznych przedstawiaj¹cych warunki rozwoju
spo³eczno-gospodarczego w latach 20092014
Table 2. The matrix of metadata describing the social and economical development in the period
20092014
Województwa
Voivodeship

R2009

R2010

R2011

R2012

R2013

R2014

Dolnol¹skie

0,473

0,464

0,528

0,552

0,540

0,507

Kujawsko-pomorskie

0,286

0,313

0,295

0,269

0,246

0,252

Lubelskie

0,148

0,154

0,210

0,292

0,305

0,329

Lubuskie

0,450

0,431

0,439

0,400

0,442

0,379

£ódzkie

0,321

0,286

0,321

0,313

0,275

0,267

Ma³opolskie

0,422

0,413

0,475

0,455

0,467

0,464

Mazowieckie

0,739

0,773

0,780

0,698

0,683

0,668

Opolskie

0,373

0,403

0,386

0,323

0,343

0,283

Podkarpackie

0,271

0,324

0,359

0,389

0,424

0,392

Podlaskie

0,244

0,231

0,273

0,269

0,287

0,315

Pomorskie

0,434

0,419

0,456

0,405

0,405

0,394

l¹skie

0,553

0,500

0,535

0,518

0,535

0,516

wiêtokrzyskie

0,263

0,265

0,306

0,378

0,406

0,288

Warmiñsko-mazurskie

0,294

0,311

0,334

0,300

0,363

0,345

Wielkopolskie

0,508

0,471

0,549

0,467

0,472

0,450

Zachodniopomorskie

0,417

0,470

0,489

0,412

0,377

0,344

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Wartoæ obliczonego dla poszczególnych lat wskanika syntetycznego R (tab. 2.)
wynosi od 0,148 dla woj. lubelskiego (wartoæ minimalna) do 0,780 dla woj. mazowieckiego (wartoæ maksymalna). Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wartoci najni¿sze w ca³ym okresie analizy cechowa³y woj. lubelskie, natomiast najwy¿sze  woj. mazowieckie. Analizuj¹c tendencjê zmian wspó³czynników w województwach dla poszczególnych lat, trudno okreliæ
jednolity kierunek zmian. Wartoci wskanika syntetycznego wahaj¹ siê zarówno w odniesieniu do poszczególnych lat, jak i dla analizowanych województw. Tylko w dwóch województwach z analizowanych (podkarpackie, lubelskie) mo¿na zauwa¿yæ wyran¹ tendencjê
wzrostu metawskaznika syntetycznego obrazuj¹cego poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego. W pozosta³ych województwach wskanik ten okaza³ siê silnie zró¿nicowany.
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Etap II. Analiza cen gruntów rolnych w Polsce w latach 20092014. Okrelenie
zale¿noci korelacyjnych miêdzy poziomem rozwoju spo³eczno-gospodarczego a cenami gruntów rolnych
W badanych latach 20092014 ceny gruntów rolnych w obrocie prywatnym w Polsce zmienia³y siê z poziomu ok. 17 tys. za ha w 2009 r. do wartoci niemal dwukrotnie
wy¿szej w 2014 r., tj. nieco ponad 32,3 tys. z³ (rys. 1).

Rys. 1. Poziom cen gruntów rolnych w wolnym obrocie w Polsce w latach 20092014  cena
za 1 ha gruntu rolnego w kategoriach gruntu dobrego, redniego oraz s³abego
Fig. 1. The agricultural land prices level in free market in Poland in the period 20092014  the
price per 1 ha of agricultural land in terms of land: good, average and poor

Najwiêkszym wzrostem cechowa³y siê grunty skategoryzowane jako dobre, tj. okrelane jako pszenno-buraczane. Najmniej wzrasta³a w badanym okresie cena gruntów s³abych (piaszczystych). W latach 20102011 odnotowano zwiêkszenie liczby transakcji
kupna sprzeda¿y ziemi, jednak ju¿ w 2012 r. odnotowano pewn¹ stagnacjê w rynkowym
obrocie miêdzys¹siedzkim ziemi¹ rolnicz¹. W okresie tym zwiêkszy³a siê aktywnoæ samorz¹dów lokalnych w sprzeda¿y nieruchomoci gruntowych [Rynek ziemi rolniczej
2013]. Na ceny osi¹gane przez grunty rolne ma tak¿e wp³yw potencjalny wzrost wartoci
ziemi wynikaj¹cy m.in. z mo¿liwoci pozyskania dop³at bezporednich czy taniego ubezpieczenia w KRUS. Dodatkowo, dynamiczny wzrost cen gruntów rolnych mo¿na t³umaczyæ dat¹ zakoñczenia okresu ograniczeñ zakupu ziemi przez cudzoziemców w 2016 r.
Zale¿noci korelacyjne miêdzy przedstawionym za pomoc¹ metawskaników syntetycznych poziomem rozwoju spo³eczno-gospodarczego a odnotowan¹ cen¹ ziemi rolniczej w obrocie prywatnym przedstawiono na wykresach PCP (rys. 2).
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Rys. 2. Wykresy równoleg³ych osi (PCP) przedstawiaj¹ce zale¿noci korelacyjne metawskaników obrazuj¹cych warunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego województw oraz osi¹ganych
przez grunty rolne cen. Nad wykresami umieszczono wartoci wskanika korelacji Pearsona (r)
dla s¹siaduj¹cych zbiorów danych.
Fig. 2. Parallel axis charts (PCP) showing correlations between socio-economic development
achieved by regions and agricultural land prices. Over the charts placed the value of the Pearson
correlation indicator (r) for adjacent data sets
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Poszczególne jednostki odniesienia na wykresie PCP (rys. 2.) s¹ reprezentowane
przez linie, które powsta³y z po³¹czenia odpowiednich wartoci metawskaników od³o¿onych na kolejnych osiach wykresu. Wzajemne po³o¿enie linii na wykresie pozwala na
ocenê korelacji miêdzy zmiennymi na s¹siaduj¹cych osiach [¯yszkowska i in. 2012].
W analizie wykazano m.in., ¿e w latach 20092014 zale¿noci korelacyjne wahaj¹ siê
na niskim poziomie i wynosz¹ od 0,336 w pierwszym roku analizy do 0,017 w roku 2014
(rys. 2). Przez pierwsze trzy lata mo¿na zauwa¿yæ s³ab¹ zale¿noæ pomiêdzy rozwojem
spo³eczno-gospodarczym a redni¹ cen¹ gruntów rolnych w województwach. W latach
20122013 zale¿noæ korelacyjna nie wystêpuje, natomiast w 2014 r. zaczyna pojawiaæ
siê korelacja nik³a ze znakiem ujemnym, co oznacza³oby, i¿ bezporednio w roku analizy
wzrost stopnia rozwoju spo³eczno-gospodarczego poci¹ga za sob¹ spadek wartoci
gruntów rolnych.
Etap III. Okrelenie podobieñstwa pomiêdzy badanymi jednostkami
W analizie warunków rozwoju spo³eczno-gospodarczego w latach 20092014 wykazano, i¿ najwy¿szym poziomem rozwoju charakteryzuje siê woj. mazowieckie (ryc. 3.).

Rys. 3. Przestrzenna wizualizacja wyników taksonomii przestrzennej przedstawiaj¹cej grupy
województw homogenicznych pod wzglêdem poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego w latach 20092014
Fig. 3. Spatial taxonomy results visualization representing groups of regions of homogeneous socio-economic development level in the years 20092014
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Województwo mazowieckie utworzy³o samodzieln¹ grupê ju¿ w pierwszym rzêdzie
klasyfikacji. Wysokim poziomem rozwoju charakteryzowa³y siê w badanym okresie województwa zlokalizowane w zachodniej i po³udniowo-zachodniej czêci Polski, tj. l¹skie,
dolnol¹skie i wielkopolskie. Podobnymi warunkami rozwoju cechowa³y siê ponadto województwa pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie oraz ma³opolskie. Wyranie zaznacza siê ciana wschodnia, która charakteryzuje województwa o s³abym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Najs³absze warunki wystêpuj¹ w woj. lubelskim. S³abe
warunki charakteryzuj¹ równie¿ woj. podlaskie. W grupie województw homogenicznych
znalaz³y siê te zlokalizowane w centralnej czêci Polski, tj. kujawsko-pomorskie oraz ³ódzkie (ryc. 3).

Rys. 4. Przestrzenna wizualizacja wyników taksonomii przestrzennej przedstawiaj¹cej grupy
województw homogenicznych pod wzglêdem poziomu cen osi¹ganych przez grunty rolne w latach 20092014
Fig. 4. Spatial taxonomy results visualization representing groups of homogeneous regions in
prices achieved by the agricultural land in the years 20092014

Najwy¿szymi cenami gruntów rolnych charakteryzowa³y siê województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Wysokie ceny gruntów utrzymywa³y siê w woj. opolskim.
redni poziom cen notowano w szeciu województwach: l¹skim, podlaskim, mazowieckim, dolnol¹skim, ³ódzkim i pomorskim. Nieco ni¿sze ceny odnotowano w woj. ma³opolskim. Jeszcze ni¿sze ceny gruntów wystêpowa³y w woj. warmiñsko-mazurskim. Jednymi
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z najni¿szych cen gruntów rolnych odznacza³y siê woj. zachodniopomorskie oraz lubelskie. Najni¿sze ceny wyst¹pi³y w województwach regionu wschodniego, tj. podkarpackim i wiêtokrzyskim, a tak¿e w woj. lubuskim (ryc. 4). Opieraj¹c siê na przeprowadzonej
klasyfikacji, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najbardziej zbli¿onym poziomem cen charakteryzowa³y
siê w badanym okresie woj. l¹skie i podlaskie. Kolejno du¿e podobieñstwo cechowa³o
woj. lubuskie i podkarpackie. Województwo opolskie od pocz¹tku klasyfikacji metod¹
taksonomii przestrzennej stanowi³o odrêbn¹ grupê typologiczn¹ cechuj¹c¹ siê wysokim
poziomem heterogenicznoci w stosunku do pozosta³ych wydzielonych typów województw.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego analizowany w latach 20092014 ró¿nicuje
województwa wschodniej i zachodniej Polski. Najwy¿ej ocenione warunki spo³eczno-gospodarcze wystêpuj¹ w woj. mazowieckim, za najni¿sze w woj. lubelskim. Najliczniejsz¹
grupê województw stanowi¹ te o dobrym poziomie rozwoju (województwa zachodnie
i po³udniowe).
W analizie cen gruntów rolnych w poszczególnych województwach wykazano, ¿e
najwy¿sze ceny wystêpowa³y w woj. kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Najni¿sze
natomiast w woj. podkarpackim, wiêtokrzyskim (ciana wschodnia) oraz w woj. lubuskim w zachodniej czêci Polski.
W latach 20092011 zale¿noæ korelacyjna miêdzy wartoci¹ metawskanika syntetycznego przedstawiaj¹cego poziom rozwoju spo³eczno-gospodarczego kszta³towa³a siê
na poziomie R od 0.275 do 0.336, tj. korelacji s³abej. W latach 20122014 korelacja
w prezentowanej analizie nie wyst¹pi³a. Mo¿na wnioskowaæ, i¿ zaistnia³a sytuacja wynika z kilku powodów, m.in. z doboru jednostki badawczej  województwa, przyjêcia rocznej jednostki czasowej do analizy (co z³agodzi³o liniê tendencji).
Brak zale¿noci korelacyjnych pomiêdzy rozwojem spo³eczno-gospodarczym a cenami gruntów rolnych mo¿e tak¿e wynikaæ z faktu, i¿ cykle koniunkturalne rynku nieruchomoci wykazuj¹ opónienie w stosunku do poziomu rozwoju spo³eczno-gospodarczego
i nie zawsze pokrywaj¹ siê z ich poziomem rozwoju. Cykle koniunkturalne nie s¹ regularne i opónienie mo¿e siê równie¿ zmieniaæ w czasie. O ile w latach 20092011 rynek nieruchomoci gruntowych rolnych w Polsce jeszcze bezporednio reagowa³ na zmiany poziomu spo³eczono-gospodarczego, to ju¿ od 2012 r. bezporednia zale¿noæ nie zosta³a
ujawniona, co mo¿e wiadczyæ np. o wyd³u¿eniu siê cyklu na rynku nieruchomoci.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL COMPARED WITH MEAN PRINCES
OF FARMLANDS IN POLAND IN THE YEARS 20092014
Summary. Socio-economic development is defined in the multi-dimensional space, and
its analysis requires knowledge of a number of factors, among others economic, describing the structure and mechanisms of economy functioning, the natural environment,
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as well as demographic conditions. On the other hand, the process of positive quantitative and qualitative changes taking place in the spheres of social, economic and production
is influenced by the prices of agricultural land. This paper shows analyse of the relationship between the level of socio-economic development and the average price of agricultural land in Poland in the years 20092014. Agricultural land has been categorized in groups: good, average and poor. The study was carried out based on public statistical data,
as well as an analysis of the literature. The study uses statistical methods and the method of descriptive and comparative. To determine the similarity between provinces in
socio-economic development, and the average of agricultural land prices was used the
matrix of Euclidean distances and spatial taxonomy method. The study area includes Poland. The average prices of agricultural land taken for analysis (according to GUS data)
include a basis for calculating the banks investment loans.
Key words: socio-economic development, price of agricultural land, spatial taxonomy
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WP£YW FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ZMIANY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE NA PRZYK£ADZIE MIASTA OSTRÓDY

Patrycja Karolina Szarek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Artyku³ dotyczy wp³ywu dotacji z bud¿etu Unii Europejskiej na zmiany
przestrzenno-funkcjonalne oraz rozwój miasta Ostródy. Zakres czasowy obejmuje dwa
etapy finansowania: lata 20042006 (ZPORR) oraz lata 20072013 (PO RPW i RPO
WiM). Analizie poddano projekty, które bezporednio wp³ynê³y na przemiany w sferze
przestrzennej b¹d funkcjonalnej miasta. Najwiêcej inwestycji zrealizowano z RPO Warmia i Mazury, najwiêksze koszty poniesiono w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. 80% wszystkich inwestycji zwi¹zanych jest ze wsparciem potencja³u turystycznego, istotn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ procesy rewitalizacji. Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e miasto doskonale wykorzysta³o szansê stworzon¹ po akcesji Polski do struktur europejskich, a bez pozyskanego wsparcia finansowego
wiele inwestycji mog³oby nie zostaæ zrealizowanych.
S³owa kluczowe: fundusze europejskie, finansowanie, zmiany przestrzenno-funkcjonalne,
rozwój lokalny, miasto

WPROWADZENIE
Fundusze strukturalne s¹ jednym z wa¿niejszych róde³ finansowania rozwoju lokalnego. Po akcesji Polski do struktur europejskich pojawi³a siê mo¿liwoæ korzystania
z licznych programów operacyjnych. Wiele miast i regionów oraz prywatnych podmiotów potraktowa³o to jako okazjê do rozwoju. Dotacje znacz¹co wp³ywaj¹ na wzrost dochodów samorz¹dów oraz pozosta³ych beneficjentów i przyczyniaj¹ siê do zmian
w strukturze przestrzennej, funkcjonalnej, a tak¿e umocnienia wiod¹cych funkcji miasta.
Nie stanowi¹ jedynego ród³a rozwoju  wiele dzia³añ rozwojowych zostaje podjêtych za
pomoc¹ innych mo¿liwoci finansowania m.in. programów rz¹dowych. Fundusze unijne
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odgrywaj¹ jednak ogromn¹ rolê w finansowaniu zw³aszcza du¿ych inwestycji, m.in. infrastruktury drogowej, a tak¿e w rozwoju licznych lokalnych przedsiêwziêæ. Programy unijne znacz¹co wp³ywaj¹ na zmniejszenie ró¿nic w poziomie rozwoju i ¿ycia miêdzy poszczególnymi regionami kraju. Tematyka absorpcji funduszy europejskich i ich wp³yw na
finanse oraz rozwój poruszana jest zarówno na poziomie miêdzynarodowym (EU Funds
in Central and Eastern Europe, Progress report 20072013, 2014), jak i poszczególnych
krajów cz³onkowskich UE [Bajko i Jówiak 2008, Bud 2015, Churski 2008, Ferry i McMaster 2005, Zaman i Criste 2011]. W Polsce dotacje odgrywaj¹ istotn¹ rolê i stanowi¹ ród³o badañ na wielu p³aszczyznach, m.in. rozwoju regionalnego i lokalnego [Bartosiewicz
i Kamiñski 2014, Buczkowski 2011, Grzebyk 2012, Kato³a 2012, Kossowski i Klimczuk
2012, Kozak 2011, Kulawik 2014, Maciejuk 2013, Standar i Pulecki 2011], rozwoju turystyki [Panasiuk 2013], przeprowadzania procesów rewitalizacji [P³oszaj 2011, Siemiñski
i Topczewska 2009, Prusik i in.2015, Rogatka i in.2015].
Wród miast pozyskuj¹cych fundusze europejskie na rozwoj oraz wzmacnianie
i wykorzystywanie istniej¹cego potencja³u znalaz³a siê Ostróda, która swój obecny wygl¹d oraz umocnienie funkcji turystycznej zawdziêcza w du¿ej mierze licznym dotacjom.
Wp³ynê³y one istotnie na przemiany przestrzenno-funkcjonalne, które zachodzi³y w przestrzeni miasta od 2004 r.
CEL, ZAKRES I METODY BADAÑ
Celem badañ jest wykazanie wp³ywu finansowania z bud¿etu Unii Europejskiej na
rozwój przestrzenno-funkcjonalny Ostródy. Przyjêty okres analizy obejmuje dwa etapy
pozyskiwania funduszy europejskich: lata 20042006 oraz lata 20072013 z uwagi na zakoñczenie i rozliczenie wszystkich projektów. Uwzglêdniono zarówno beneficjentów
w postaci samorz¹dów terytorialnych, organizacji pozarz¹dowych, jak i prywatnych
przedsiêbiorców. Pod uwagê wziêto tylko te inwestycje dofinansowane z bud¿etu Unii
Europejskiej, które mia³y bezporedni wp³yw na przemiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta. Zwi¹zane s¹ one z Regionalnym programem operacyjnym Warmia
i Mazury (lata 20072013), programem operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (lata
20072013) oraz ze Zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju regionalnego (lata
20042006). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ca³kowita wartoæ wszystkich dotacji otrzymanych
w latach 20042013 przez gminê miejsk¹ i inne podmioty jest du¿o wy¿sza, jednak tematem pracy nie jest omawianie wszystkich programów operacyjnych (np. dotycz¹cych zakupu sprzêtu czy aktywizacji zawodowej bezrobotnych), a jedynie tych, które wp³ynê³y
na przekszta³cenia struktury miasta m.in. poprzez rozwój turystyki, przeprowadzanie procesów rewitalizacji, tworzenie nowych obiektów handlowo-us³ugowych czy poprawê istniej¹cego zagospodarowania Ostródy. Podczas badañ wykorzystano metody
matematyczno-statystyczne, graficzne, przeprowadzono inwentaryzacjê w terenie.

Acta Sci. Pol.

Wp³yw funduszy europejskich na zmiany przestrzenno-funkcjonalne...

51

INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE RODKÓW UNIJNYCH
W LATACH 20042013
W latach 20042013 w Ostródzie zrealizowano inwestycje o ³¹cznym koszcie ca³kowitym wynosz¹cym 351mln z³, przy czym 48,4% kwoty pochodzi³o z bud¿etu Wspólnoty
Europejskiej (rys. 1). Przedsiêwziêcia realizowane przez gminê miejsk¹ osi¹gnê³y wartoæ
ponad 111mln z³ (co stanowi 32% ogó³u), z czego 61% ca³kowitej kwoty zosta³o pokryte
z bud¿etu unijnego.

Rys. 1. Wartoæ realizowanych inwestycji w Ostródzie w latach 20042013 w podziale na beneficjentów z uwzglêdnieniem dotacji z bud¿etu UE oraz wk³adu w³asnego
Fig. 1. Value of investments conducted in Ostróda in 20042013, divided by beneficiaries, including the grants financed from the budget of the European Union and own contribution
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych programów operacyjnych Unii Europejskiej
Source: own elaboration on the basis of data from the Operational Programmes of the European
Union

Najwy¿sz¹ wartoæ finansow¹ osi¹gnê³y projekty wykonane przez pozosta³ych beneficjentów takich jak Spó³dzielnia Mieszkaniowa Jednoæ, Powiatowy Zespó³ Opieki
Zdrowotnej w Ostródzie oraz spó³ki Demuth Alfa oraz EXPO ARENA odpowiedzialne za
powstanie Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur Arena Ostróda. W tym
przypadku udzia³ dofinansowania w stosunku do wartoci inwestycji by³ najni¿szy i wynosi³ 41% kwoty realizowanych przedsiêwziêæ. rednia wartoæ ca³kowita realizowanych
na terenie Ostródy projektów wynios³a 117 mln z³, przy czym 48% stanowi³y rodki unijne, a 52% wk³ad w³asny beneficjentów.
Inwestycje realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego: gminê miejsk¹
Ostróda oraz powiat ostródzki charakteryzuj¹ siê wiêkszym udzia³em dofinansowania ze
rodków unijnych w stosunku do przedsiêwziêæ pozosta³ych beneficjentów. Mo¿na s¹dziæ, i¿ bez wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej wiele inwestycji mog³oby
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nie zostaæ zrealizowanych, co przyczyni³oby siê do stagnacji w rozwoju miasta (szczególnie w sferze turystycznej oraz us³ugowej) oraz wywar³oby istotny wp³yw na kszta³t
przestrzeni miejskiej.
W latach 20042013 dotacje z bud¿etu Wspólnoty Europejskiej wynios³y ³¹cznie
170 mln z³, z czego 46% rodków finansowych uzyska³y jednostki samorz¹du terytorialnego: gmina miejska Ostróda  40% oraz powiat ostródzki  6%. Wysoki udzia³ dotacji
dla pozosta³ych beneficjentów (54%) wi¹¿e siê z pozyskaniem dofinansowania na utworzenie na terenie Ostródy Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur Arena
Ostróda (rys. 2). Dotacje na tê inwestycjê stanowi³y 85% rodków z bud¿etu UE przekazanych pozosta³ym beneficjentom.

Rys. 2. Dotacje z bud¿etu Unii Europejskiej w Ostródzie wed³ug beneficjentów w latach 2004
2013
Fig. 2. Grants financed from the budget of the European Union in Ostróda according to beneficiaries in 20042013
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych programów operacyjnych Unii Europejskiej
Source: own elaboration on the basis of data from the Operational Programmes of the European
Union

Uwzglêdniaj¹c dane dotycz¹ce liczby i kosztów inwestycji wspieranych przez programy operacyjne Wspólnoty Europejskiej na terenie Ostródy zaobserwowaæ mo¿na, ¿e
wiêkszoæ przedsiêwziêæ (³¹cznie 23 stanowi¹ce blisko 45% ogó³u nak³adu finansowego)
zwi¹zanych jest z Regionalnym programem operacyjnym Warmia i Mazury na lata
20072013 (rys. 3, tab. 1).
Najwiêksze wydatki w tym programie poniesiono na dzia³ania priorytetu 2 zwi¹zanego ze wzrostem potencja³u oraz atrakcyjnoci oferty turystycznej regionu. Wszystkie
przedsiêwziêcia z tej osi priorytetowej realizowane s¹ przez gminê miejsk¹ Ostróda. Najwiêcej inwestycji wp³ywaj¹cych na kszta³t i wygl¹d przestrzeni miejskiej (10) zwi¹zanych
jest z priorytetem dotycz¹cym rozwoju, restrukturyzacji i rewitalizacji miast, którego
zasadniczym celem jest wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym. Obejmuj¹
one m.in. humanizacjê blokowisk  dzia³ania oparte na poprawie warunków i standardu
¿ycia ludnoci oraz adaptacji nieu¿ytkowanych budynków do nowych funkcji (sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych). W miecie dzia³ania te prowadzi³y Spó³dzielnia
Mieszkaniowa Jednoæ, powiat ostródzki oraz gmina miejska Ostróda. Istotn¹ rolê
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Rys. 3. Inwestycje wspó³finansowane z bud¿etu Unii Europejskiej w latach 20042013
w Ostródzie w podziale na programy, osie priorytetowe oraz dzia³ania. Objanienia: Regionalny
program operacyjny Warmia i Mazury, priorytet 1: Przedsiêbiorczoæ: A  Wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw; B  Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych;
priorytet 2: Turystyka: C  Wzrost potencja³u turystycznego; priorytet 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast: D  Humanizacja blokowisk; E  Rewitalizacja miast; F  Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemys³owych; priorytet 5: Infrastruktura transportowa
regionalna i lokalna: G  Infrastruktura transportowa s³u¿¹ca rozwojowi lokalnemu; Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego, priorytet 1: H  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów; I  Rozwój turystyki i kultury;
program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, priorytet III: Wojewódzkie orodki wzrostu:
J  Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
Fig. 3. Investments co-financed from the budget of the European Union in 20042013 in Ostróda, divided by programmes, priority axes and actions. Explanatory notes: Regional Operational
Programme of Warmia and Mazury, priority 1: Entrepreneurship: A  Improvement of enterprise
competitiveness; B  Support for production and promotion of the regional products; priority 2:
Tourism: C  Increase in the potential of tourism; priority 4: Development, restructuring and revitalisation of towns: D  Humanisation of inhabitants in run-down and problematic urban areas;
F  Restructuring of former military and post-industrial areas; priority 5: Regional and local
transport infrastructure: G  Transport infrastructure contributing to local development; Integrated Regional Operational Programme, priority 1: H  Development and modernisation of the infrastructure to enhance regional competitiveness; I  Development of culture and tourism; Development of Eastern Poland Operational Programme, priority III: Voivodeship growth centres:
J  Infrastructure of congress and fair tourism
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych programów operacyjnych Unii Europejskiej
Source: own elaboration on the basis of data from the Operational Programmes of the European
Union
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1. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury s³u¿¹cej
wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów
1. Development and
modernisation of the
infrastructure to enhance
regional competitiveness

ZPORR
IROP

Suma
Sum

1. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury s³u¿¹cej
wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów
1. Development and
modernisation of the
infrastructure to enhance
regional competitiveness



ZPORR
IROP

Suma
Sum

III. Wojewódzkie
orodki wzrostu
III. Voivodeship growth
centres

2

1

PO RPW
DEP OP

O priorytetowa
Priority axis

Program
Programme



1.4. Rozwój turystyki
i kultury
1.4.. Development of culture
and tourism

1.1. Modernizacja i rozbudowa
regionalnego uk³adu
transportowego
1.1. Modernisation and
development of the regional
transport system



III.2. Infrastruktura turystyki
kongresowej i targowej
III.2. Infrastructure of congress
and fair tourism

3

Dzia³anie
Action

12 819 780

7 639 994

5 179 787

194 145 389

194 145 389

4

Wartoæ ca³kowita
[z³]
Total amount
[PLN]

5 888 937

3 384 694

2 504 242

78 819 801

78 819 801

5

Wysokoæ
dofinansowania
[z³]
Total amount
of grants [PLN]

6 930 844

4 255 300

2 675 544

115 325 589

115 325 589

6

Wysokoæ wk³adu
w³asnego [z³]
Amount of own
contribution[PLN]

4

2

2

2

2

7

Liczba zrealizowanych
projektów
Number
of implemented
projects

Tabela 1. Inwestycje wspó³finansowane z bud¿etu Unii Europejskiej w latach 20042013 w Ostródzie w podziale na programy, osie
priorytetowe oraz dzia³ania
Table 1. Investments co-financed from the budget of the European Union in 20042013 in Ostróda, divided by programmes, priority axes and
actions
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1. Przedsiêbiorczoæ
1. Entrepreneurship

1. Przedsiêbiorczoæ
1. Entrepreneurship

2. Turystyka
2. Tourism

4. Rozwój, restrukturyzacja
i rewitalizacja miast
4. Development,
restructuring and
revitalisation of towns

4. Rozwój, restrukturyzacja
i rewitalizacja miast
4. Development,
restructuring and
revitalisation of town

4. Rozwój, restrukturyzacja
i rewitalizacja miast
4. Development,
restructuring and
revitalisation of towns

RPO WiM
ROP for
Warminsko-Mazurskie
Voivodship

RPO WiM
ROP for
Warminsko-Mazurskie
Voivodship

RPO WiM
ROP for
Warminsko-Mazurskie
Voivodship

RPO WiM
ROP for
Warminsko-Mazurskie
Voivodship

RPO WiM
ROP for
Warminsko-Mazurskie
Voivodship

2

RPO WiM ROP
for Warminsko-Mazurskie
Voivodship

1
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4.3. Restrukturyzacja terenów
powojskowych i poprzemys³owych
4.3. Restructuring of former
military and post-industrial areas

4.2. Rewitalizacja miast
4.2 Revitalisation of towns

4.1. Humanizacja blokowisk
4.1 Humanisation of inhabitants
in run-down and problematic
urban areas

2.1. Wzrost potencja³u
turystycznego
2.1 Increase in the potential
of tourism

1.3. Wspieranie wytwarzania
i promocji produktów
regionalnych
1.3. Support for production and
promotion of the regional
products

1.1. Wzrost konkurencyjnoci
przedsiêbiorstw
1.1. Improvement of enterprise
competitiveness

3

9 871 852

10 767 479

14 112 043

77 839 916

507 362

18 041 356

4

5 514 286

6 492 018

7 170 421

47 962 859

404 345

9 463 873

5

4 357 566

4 275 461

6 941 622

29 877 056

103 017

8 577 483

6

2

2

6

4

1

6

7

cd. tabeli 1
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Suma
Sum


5.2. Infrastruktura transportowa
s³u¿¹ca rozwojowi lokalnemu
5.2 Transport infrastructure
contributing to local
development

3

351 001 121

144 035 951

12 895 944

4

169 854 026

85 145 289

8 137 487

5

181 147 095

58 890 662

4 758 457

6

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z Urzêdu Miasta Ostróda oraz programów operacyjnych Unii Europejskiej
Source: own elaboration on the basis of data from Ostróda Municipal Office and Operational Programmes of the European Union

Objanienia  Explanatory notes:
PO RPW  program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
DEP OP  Development of Eastern Poland Operational Programme
ZPORR  Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego
IROP  Integrated Regional Operational Programme
RPO WiM  Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury
ROP for Warminsko-Mazurskie Voivodship  Regional Operational Programme for Warmia and Mazury

Suma ca³kowita
Total amount

5. Infrastruktura
transportowa regionalna
i lokalna
5. Regional and local
transport infrastructur

2

RPO WiM
ROP for
Warminsko-Mazurskie
Voivodship

1

29

23

2

7

cd. tabeli 1
cont. table 1
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w uk³adzie przestrzenno-funkcjonalnym Ostródy odgrywaj¹ procesy rewitalizacji poszczególnych obiektów b¹d ca³ych kompleksów zabudowañ. Du¿e znaczenie mia³y równie¿ inwestycje zwi¹zane z rozwojem przedsiêbiorczoci  m.in. przygotowaniem terenów
inwestycyjnych oraz udzielanym wsparciem dla nowo otwieranych obiektów  a tak¿e
tworzeniem infrastruktury transportowej s³u¿¹cej rozwojowi lokalnemu.
PRZEKSZTA£CENIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
W latach 20042013 na obszarze Ostródy zrealizowano 29 projektów dofinansowanych ze rodków Unii Europejskiej maj¹cych wp³yw na zmiany przestrzeni miejskiej. Rozmieszczenie wa¿niejszych przedstawiono na rysunku 4.
Wiêkszoæ kluczowych dla rozwoju miasta przedsiêwziêæ zlokalizowanych jest w centrum oraz wzd³u¿ nabrze¿a Jeziora Drwêckiego, obejmuj¹c najatrakcyjniejsze pod wzglêdem turystycznym i inwestycyjnym czêci miasta.
Najwiêkszy nak³ad finansowy poniesiony w analizowanym okresie wi¹¿e siê z inwestycj¹ realizowan¹ w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
G³ównym celem programu jest realizacja projektów o kluczowym znaczeniu dla przyspieszenia rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski Wschodniej z uwzglêdnieniem zasad
zrównowa¿onego rozwoju [Narodowa strategia spójnoci 20072013]. W ramach priorytetu Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej w miecie powsta³o Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur Arena Ostróda. Odbywaj¹ce siê imprezy na skalê
regionaln¹, krajow¹, a tak¿e miêdzynarodow¹ w istotny sposób przyczyni³y siê do promocji miasta w Polsce oraz za granic¹. Inwestycja ta pozytywnie wp³ynê³a zarówno na
przemiany w sferze przestrzenno-funkcjonalnej poprzez zagospodarowanie nieu¿ytkowanych terenów miasta oraz dawnych obiektów us³ugowo-handlowych o mniejszej powierzchni u¿ytkowej, jak i na podniesienie rangi Ostródy do jednego z krajowych orodków targowych. Korzystne zmiany nast¹pi³y równie¿ w sferze spo³eczno-gospodarczej,
przejawiaj¹c siê tworzeniem nowych miejsc pracy oraz aktywizacj¹ mieszkañców. Lokalizacja obiektu w Ostródzie oraz strategiczne po³o¿enie na styku dróg krajowych nr 7 i 16
tak¿e znacz¹co podnosi atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ i turystyczn¹ miasta.
Istotny wp³yw na przekszta³cenia w sferze przestrzennej oraz funkcjonalnej miasta
maj¹ inwestycje realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego: gminê miejsk¹
Ostróda oraz powiat ostródzki. Obejmuj¹ dzia³ania z zakresu sfery spo³ecznej, gospodarczej oraz infrastrukturalnej, wzmocnienie funkcji administracyjnej, a przede wszystkim
przedsiêwziêcia wp³ywaj¹ce na rozwój funkcji us³ugowej i turystycznej Ostródy.
Najwa¿niejszym dzia³aniem wp³ywaj¹cym na przemiany przestrzenno-funkcjonalne
oraz wzmocnienie funkcji turystycznej miasta by³a realizacja projektu zagospodarowania
turystycznego nabrze¿a Jeziora Drwêckiego. W ramach projektu (przebiegaj¹cego
w trzech etapach) powsta³ tor kajakowy, na którym rozgrywaæ mo¿na zawody na dystansach do 1000 m; ponownie zagospodarowano k¹pielisko miejskie, otworzono wypo¿yczalniê sprzêtu wodnego, na jeziorze utworzono wyci¹g nart wodnych z niezbêdnym zapleczem technicznym oraz wypo¿yczalni¹ sprzêtu stanowi¹cy jedn¹ z najwiêkszych
atrakcji turystycznych miasta. Na zagospodarowanym akwenie odby³y siê liczne imprezy
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– Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur Arena Ostróda
Conference and Trade Fair Centre Arena Ostróda
– zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie
tourist infrastructure at the quay of Drwęckie Lake in Ostróda
– stanica wodna – riverside hostel
– amﬁteatr – amphitheatre
– tor do wakeboardingu – wakeboard track
– fontanna multimedialna – multimedia fountain park
– kąpielisko miejskie – municipal swimming complex
– przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie
alteration of the City Sports and Leisure Centre at 3 Maja Street in Ostróda
– rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie
revitalisation of the railway station building in Ostróda
– rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne Centrum Użyteczności Publicznej
transformation of the former military site into a modern Public Utility Centre
– rewitalizacja infrastruktury technicznej i drogowej na terenie „Białych koszar”
revitalisation of technical and road infrastructure within the area of „Białe koszary”
– renowacja zabytkowego budynku liceum
restoration of the historic secondary school building
– humanizacja blokowisk
humanisation of inhabitants in run-down and problematic urban areas
– przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej
preparation of investment areas at Osiedlowa Street
– Budowa ul. Turystycznej – construction of Turystyczna Street

Rys. 4. Rozmieszczenie wa¿niejszych inwestycji dofiansowanych ze rodków Unii Europejskiej
realizowanych w Ostródzie w latach 20042013
Fig. 4. Distribution of the most important investments financed from the EU funds, implemented within the area of Ostróda in 20042013
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own elaboration
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sportowe, m.in. mistrzostwa Polski w wakeboardzie, mistrzostwa Europy w maratonie Kajakowym oraz Mistrzostwa Polski Smoczych £odzi. Przemiany objê³y równie¿ nabrze¿e,
wzd³u¿ którego utworzono ci¹gi rowerowo-piesze, parkingi, multimedialn¹ fontannê, stanicê wodn¹ z pomostami, odnowiono i zagospodarowano promenadê. Przedsiêwziêciem
o du¿ym znaczeniu kulturalnym i turystycznym by³a budowa amfiteatru z kryt¹ widowni¹
i widokiem na Jezioro Drwêckie, stanowi¹c miejsce odbywania siê licznych koncertów
i innych imprez, g³ównie kulturalnych. Podjête dzia³ania doceniono w II edycji konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polska piêknieje  7 cudów
funduszy europejskich, w którym projekt zagospodarowania nabrze¿a Jeziora Drwêckiego w Ostródzie otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê w kategorii Turystyka aktywna [II edycja konkursu 2009]. Infrastrukturê nabrze¿a uzupe³nia kompleks sportowo-rekreacyjny obejmuj¹cy boiska sportowe, korty tenisowe, sztuczne lodowisko oraz ciankê wspinaczkow¹.
Jego obecny kszta³t jest efektem przebudowy dofinansowanej z funduszy europejskich.
Rewitalizacji oraz modernizacji poddano równie¿ dawny park Collisa po³o¿ony nad Jeziorem Drwêckim, który wyposa¿ono w urz¹dzenia ma³ej architektury, infrastrukturê sportowo-rekreacyjn¹, ogródki jordanowskie oraz cie¿ki spacerowe.
Inwestycje zwi¹zane z infrastruktur¹ turystyczn¹ przeprowadzone w latach 20042013,
niezale¿nie od programów operacyjnych, stanowi¹ prawie 80% wszystkich przedsiêwziêæ
dofinansowanych z bud¿etu Unii Europejskiej realizowanych w miecie. Przytoczone zestawienia pozwalaj¹ wnioskowaæ o wysokim potencjale Ostródy w zakresie rozwoju
funkcji turystycznej i us³ugowej oraz dalszym pod¹¿aniu w kierunku miasta turystycznego. Dzia³ania prowadzone przez lokalne w³adze przejawiaj¹ce siê organizowaniem licznych imprez sportowych i kulturalnych o zasiêgu krajowym (m.in. Polska Noc Kabaretowa, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej) i miêdzynarodowym (m.in. Ostróda
Reggae Festival, mistrzostwa wiata w wakeboardzie) oraz umacnianiem istotnych
z punktu widzenia rozwoju turystyki obszarów wp³ywaj¹ na podniesienie atrakcyjnoci
turystycznej i inwestycyjnej miasta oraz jej promocjê w kraju i za granic¹. Bogata oferta
kulturalna, turystyczna i sportowo-rekreacyjna w po³¹czeniu z istniej¹c¹ baz¹ hotelow¹
o zró¿nicowanym standardzie przyci¹ga corocznie wielu turystów i wp³ywa na wzrost
konkurencyjnoci Ostródy na tle innych regionów.
Przyk³adem pozytywnych przemian miasta jest rewitalizacja i przystosowanie do nowych funkcji dawnych obiektów powojskowych na terenie Bia³ych koszar oraz zabytkowego budynku dworca i renowacja liceum ogólnokszta³c¹cego. W 2002 r., po demilitaryzacji, tereny powojskowe sta³y siê w³asnoci¹ podmiotów administracji samorz¹dowej,
a pozosta³¹ czêæ kompleksu odsprzedano prywatnym inwestorom [Skrobot 2010]. Celem
ponownego zagospodarowania by³o nadanie nowych funkcji z jednoczesnym zachowaniem (lub niewielk¹ zmian¹) powojskowej architektury. Na terenie dawnej jednostki wojskowej zrewitalizowane budynki pe³ni¹ funkcje administracyjne (m.in. starostwo powiatowe, s¹d i prokuratura rejonowa, powiatowy urz¹d pracy, Urz¹d Gminy Ostróda) oraz
us³ugowe. W ramach rodków pozyskanych z bud¿etu Unii Europejskiej wdro¿ono dwa
projekty: rewitalizacjê budynku powojskowego na nowoczesne Centrum U¿ytecznoci
Publicznej (proj. realizowany przez powiat ostródzki) oraz rewitalizacjê infrastruktury
technicznej i drogowej (proj. realizowany przez gminê miejsk¹ Ostróda). Wyburzenie
dawnej hali wojskowej umo¿liwi³o poprowadzenie ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego
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ulice po przeciwleg³ych stronach kompleksu, co znacz¹co usprawni³o komunikacjê ko³ow¹ i u³atwi³o przemieszczanie siê po wczeniej niedostêpnych terenach. Przemiany objê³y ca³¹ powierzchniê koszar, odnowiono infrastrukturê techniczn¹, dawne gara¿e zmodernizowano i zaadaptowano na Centrum U¿ytecznoci Publicznej, w którym mieszcz¹ siê
m.in. siedziby organizacji pozarz¹dowych. Zagospodarowanie podyktowane by³o lokalizacj¹ obszaru  po³o¿ony w centrum miasta kompleks otoczony jest wa¿nymi ci¹gami
komunikacyjnymi. Ponadto projekty dofinansowane z bud¿etu UE w naturalny sposób
wpisa³y siê w charakter i krajobraz terenu pokoszarowego i poprzez przekszta³cenia ci¹gów komunikacyjnych umo¿liwi³y dostêp i otwarcie obszaru na pozosta³¹ czêæ miasta, tworz¹c zwarty wielofunkcjonalny kompleks, stworzony zgodnie z zasadami ³adu
przestrzennego. Do 2013 r. czêæ obszaru koszarowego s³u¿y³a corocznie odbywaj¹cemu
siê festiwalowi muzyki pod nazw¹ Ostróda Reggae Festival, którego organizacja równie¿
by³a wspó³finansowana z bud¿etu UE. Przez kilka dni obszar stawa³ siê kolorowym têtni¹cym ¿yciem miasteczkiem posiadaj¹cym bazê noclegow¹, gastronomiczn¹ i kulturaln¹
wype³nion¹ wielokulturow¹ mieszank¹ artystów i fanów muzyki reggae. Atutami obszaru
by³y lokalizacja, znaczna niezagospodarowana powierzchnia oraz otoczenie ze wszystkich stron budynkami koszarowymi t³umi¹cymi ha³as.
Istotnym dzia³aniem podjêtym przez w³adze miejskie Ostródy by³a rewitalizacja dworca oraz terenów przyleg³ych, w wyniku której zabytkowy budynek niemal ca³kowicie
zmieni³ swoje przeznaczenie, staj¹c siê obiektem nie tylko o znaczeniu komunikacyjnym,
ale i kulturalnym. W oddanym do u¿ytku obiekcie powsta³y m.in. pracownie artystyczne,
kulturalne oraz edukacyjne, M³odzie¿owe Centrum Kariery, Klub Plastyka Amatora, Zak³ad Aktywnoci Zawodowej. Na terenie dworca prowadzona jest dzia³alnoæ artystyczna, kulturalna i edukacyjna, spotkania dyskusyjne i warsztatowe, funkcjonuje Stowarzyszenie Inicjatyw Mo¿liwych RzeczJasna dzia³aj¹ce na rzecz wykluczenia spo³ecznego.
Zachowano dawne funkcje dworca w postaci kas biletowych PKP, odnowiono infrastrukturê w obrêbie budynku i jego otoczenia. Rewitalizacjê ostródzkiego dworca doceniono w VIII edycji konkursu Polska piêknieje  7 cudów funduszy europejskich,
w którym obiekt zaj¹³ I miejsce w kategorii Rewitalizacja [Ostródzki dworzec 2015].).
Bezporedni wp³yw na poprawê jakoci ¿ycia mieszkañców wywar³y inwestycje zwi¹zane z humanizacj¹ blokowisk. Projekty obejmowa³y poprawê warunków technicznych
budynków zrealizowanych w technologii wielkop³ytowej (modernizacja, ocieplenie, remonty) oraz adaptacjê budynku dawnej kot³owni do nowej funkcji z przeznaczeniem na
cele spo³eczne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne (Osiedlowy Dom Kultury). Inwestycje
przeprowadzone zgodnie z zasadami ³adu przestrzennego znacz¹co wp³ynê³y na podniesienie walorów estetycznych, standardu ¿ycia oraz aktywizacjê mieszkañców.
Na kszta³t przestrzeni miejskiej Ostródy oddzia³uj¹ przemiany infrastruktury technicznej i drogowej. W ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich przygotowano tereny inwestycyjne z pe³n¹ infrastruktur¹ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i drogow¹ w pó³nocno-wschodniej czêci miasta z przeznaczeniem na funkcje
mieszkaniowe i us³ugowe oraz w pó³nocnej czêci miasta przy nabrze¿u Jeziora Drwêckiego. Przemiany w zakresie infrastruktury drogowej objê³y równie¿ zmianê organizacji
ruchu w rejonie przejazdów PKP, przebudowê mostu na rzece Drwêcy oraz przebudowê
infrastruktury nad Jeziorem Drwêckim.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOÑCOWE
W latach 20042013 miasto Ostróda zrealizowa³o 29 projektów wp³ywaj¹cych na
strukturê przestrzenn¹ b¹d funkcjonaln¹. Znacz¹co do pozytywnych przekszta³ceñ
tkanki miejskiej przyczyni³y siê dotacje z bud¿etu Unii Europejskiej. Umacniaj¹ one turystyczny charakter miasta i kszta³tuj¹ jego potencja³, wykorzystuj¹c istniej¹ce warunki
rodowiska naturalnego oraz mo¿liwoci rozwojowe uk³adu urbanistycznego. Na podstawie przeprowadzonych badañ wyci¹gniêto nastêpuj¹ce wnioski:
1. W zakresie finansowania inwestycji:
a) beneficjentami o najwy¿szym udziale dofinansowania s¹ organy samorz¹dowe: gmina miejska Ostróda i powiat ostródzki;
b) najwiêksz¹ inwestycj¹ zarówno pod wzglêdem nak³adów finansowych (kosztów ca³kowitych, wartoci dofinansowania), jak i zajmowanej powierzchni w przestrzeni
miasta jest Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur Arena Ostróda;
c) 96% kosztów wszystkich projektów zrealizowano w ramach Regionalnego programu
operacyjnego Warmia i Mazury (41%) oraz PO Rozwój Polski Wschodniej
(55%) w latach 20072013, a 4% w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego (lata 20042006);
d) prawie 80% wszystkich inwestycji realizowanych w miecie zwi¹zanych by³o
z rozwojem i wsparciem sfery turystycznej;
e) najwiêcej inwestycji (23 stanowi¹ce 80% wszystkich przedsiêwziêæ) zrealizowano
w ramach RPO Warmia i Mazury, najwiêksze koszty inwestycji poniesiono w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej.
2. W zakresie przemian przestrzenno-funkcjonalnych:
a) wzrost konkurencyjnoci, wzmocnienie funkcji turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej miasta poprzez zagospodarowanie nabrze¿a Jeziora Drwêckiego (szlaki
pieszo-rowerowe, budowa stanicy wodnej, amfiteatru, toru do wakeboardingu) oraz
modernizacjê i rozbudowê s¹siaduj¹cej infrastruktury drogowej;
b) podniesienie Ostródy do rangi krajowego orodka targowego, zainwestowanie terenów o strategicznym po³o¿eniu na styku dróg krajowych nr 7 i 16 poprzez budowê
Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur Arena Ostróda;
c) poprawa warunków i jakoci ¿ycia mieszkañców miasta poprzez inwestycje w infrastrukturê drogow¹, turystyczn¹ oraz mieszkaniow¹;
d) mo¿liwoæ rozwoju przestrzennego w pó³nocno-wschodniej czêci miasta na skutek
powstania terenów inwestycyjnych;
e) wykorzystanie potencja³u nieu¿ytkowanych powojskowych budynków oraz dworca
kolejowego na terenie miasta; wprowadzenie nowych funkcji na obszarach zrewitalizowanych, m.in. us³ugowych, edukacyjnych, kulturalnych;
f) aktywizacja mieszkañców, powstanie nowych miejsc pracy i przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu;
g) poprawa estetyki i architektury bloków mieszkaniowych wybudowanych w technologii wielkop³ytowej;
h) zwiêkszenie dostêpnoci komunikacyjnej do strategicznych obiektów administracyjnych i u¿ytecznoci publicznej na terenie Bia³ych koszar.
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Przedstawione zmiany w Ostródzie widoczne s¹ w przestrzeni miasta i pe³nionych
przez nie funkcjach. wiadcz¹ o rozwoju i dostosowaniu do panuj¹cych warunków gospodarczych, a tak¿e wykorzystaniu szansy, któr¹ niesie wsparcie z bud¿etu Unii Europejskiej. Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e bez pozyskanego wsparcia finansowego wiele inwestycji na terenie miasta mog³oby nie zostaæ
zrealizowanych z powodu niewystarczaj¹cych funduszy. Szczególnie istotne z perspektywy po³o¿enia fizyczno-geograficznego oraz walorów miasta jest wsparcie potencja³u turystycznego Ostródy.
Dalsze mo¿liwoci rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego miasta stwarza nowa
perspektywa finansowania inwestycji z bud¿etu Unii Europejskiej na lata 20142020
(m.in. z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmiñsko-mazurskiego
oraz programu operacyjnego Infrastruktura i rodowisko). Szczególnie istotnym realizowanym przedsiêwziêciem jest budowa drogi ekspresowej S7 przebiegaj¹cej przez miasto oraz obwodnicy Ostródy w ci¹gu drogi krajowej nr 16 wp³ywaj¹cych na poprawê
dostêpnoci komunikacyjnej. Osie priorytetowe poszczególnych programów ukierunkowane s¹ ponadto m.in. na rozwój infrastruktury transportowej, przeprowadzanie procesów rewitalizacji, dba³oæ o rodowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, jak równie¿ wykorzystanie inteligentnych specjalizacji województwa
warmiñsko-mazurskiego.
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IMPACT OF EU FUNDS ON THE SPATIAL AND FUNCTIONAL
TRANSFORMATIONS AS ILLUSTRATED BY THE CASE OF THE CITY
OF OSTRÓDA
Summary. The article describes the impact of the grants financed from the general budget of the European Union on the spatial and functional transformations as well as development of the city of Ostróda. The timeframe includes two main stages of financing:
20042006 (IROP) and 20072014 (DEP OP and ROP for Warminsko-Mazurskie Voivodship). The projects that had direct impact on the changes in the spatial or functional
area of the city were analysed. The largest number of investments was implemented
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under the Regional Operational Programme for Warminsko-Mazurskie Voivodship and
the highest costs were incurred under the Operational Programme Development of the
Eastern Poland. 80% of all investments are related to the support of the tourism industry potential; the processes of revitalisation also play an important role. On the basis
of studies carried out, it may be concluded that the city took has taken full advantage
of the opportunity created after Polands accession to the European Union. What is
more, many investments would not have come into existence were it not for the financial
support obtained.
Key words: EU funds, financing, spatial and functional transformations, local
development, city
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INTEGRACJA PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ POZNANIA W OPARCIU
O DWORCE MIEJSKIE, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLÊDNIENIEM DWORCA KOLEJOWEGO
POZNAÑ GÓRCZYN
Wojciech Wachowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Streszczenie. Poznañ, jedna z najsilniejszych jednostek miejskich w kraju, posiadaj¹ca
znaczny obszar oddzia³ywania i dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê strefê podmiejsk¹, mierzy
siê z wieloma problemami komunikacyjnymi i du¿ym popytem na potrzeby transportowe.
Celem artyku³u jest przedstawienie mo¿liwoci integracji podsystemów transportowych
komunikacji miejskiej i metropolitalnej w Poznaniu (opartej g³ównie na transporcie kolejowym) na przyk³adzie dworca kolejowego Poznañ Górczyn. Model integracji oparty na
sieci wêz³ów transportowych, którymi s¹ miejskie dworce kolejowe w Poznaniu, daje
mo¿liwoæ uzyskania wysokiego stopnia multimodalnoci.
Przedmiotem rozwa¿añ s¹ wyniki badañ dotycz¹ce opinii i preferencji pasa¿erów w zakresie codziennych dojazdów do Poznania oraz zasiêg oddzia³ywania dworca miejskiego
Poznañ Górczyn wyró¿niaj¹cego siê skomunikowaniem niemal ze wszystkimi rodzajami
transportu publicznego, a tym samym maj¹cego du¿y potencja³ do stworzenia wydajnego punktu przesiadkowego.
S³owa kluczowe: system transportowy, wêze³ przesiadkowy, poznañskie dworce
miejskie, dworzec kolejowy Poznañ Górczyn, Poznañski Obszar Metropolitalny,
Poznañska Kolej Metropolitalna
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WSTÊP
Obecne tendencje rozwojowe du¿ych miast w Polsce dziel¹ siê m.in. na procesy
kurczenia siê (urban shrinkage) oraz rozlewania siê (urban sprawl). Pierwszy z procesów dotyczy zmniejszania siê liczby ludnoci w granicach miasta, po³¹czony jest czêsto z nasilaniem siê problemów ekonomicznych i spo³ecznych, a drugi oznacza migracje
mieszkañców miast z obszarów miejskich na obszary podmiejskie (suburbia  ang. suburbs). Oba procesy s¹ ze sob¹ powi¹zane na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego, a ich konsekwencj¹ dla orodków miejskich s¹ m.in. powa¿ne problemy komunikacyjne zwi¹zane
ze zwiêkszaniem siê odleg³oci miêdzy stref¹ zamieszkania a stref¹ pracy. Prowadzi
to do wzrostu potrzeb transportowych (rys. 1), najczêciej zaspokajanych w³asnym  indywidualnym rodkiem transportu, a tym samym do nacisków na rozwój kosztownej infrastruktury drogowej. Przyczynia siê to do zjawiska kongestii drogowej (rys. 2) zwi¹zanej z rozwojem suburbanizacji oraz stref¹ oddzia³ywania orodka miejskiego w ramach
codziennych dojazdów.

Rys. 1. Uproszczony schemat rozwoju stref podmiejskich i oddzia³ywania orodków zurbanizowanych w zakresie generowania potrzeb transportowych
Fig. 1. Simplified schematics for development of suburban areas and influences of urban centres
in terms of generating transport needs
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research
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Rys. 2. Mechanizm kongestii drogowej wed³ug Gadziñskiego [2013]
Fig. 2. Road congestion mechanizm based on Gadziñski [2013]
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Gadziñskiego [2013]
Source: authors own research based on Gadziñski [2013]

Rozwi¹zaniem problemu, a jednoczenie determinant¹ dalszego rozwoju orodków
silnie zurbanizowanych jest stworzenie wydajnego systemu transportu zbiorowego na
danym obszarze. Rozumie siê przez to integracjê ju¿ obecnych podsystemów transportowych (np. kolejowego, autobusowego, tramwajowego, rowerowego, samochodowego
itd.) w jeden skoordynowany i zsynchronizowany system transportowy. Taka integracja
mo¿e odbywaæ siê w wêz³ach przesiadkowych, w których spotykaj¹ siê wszystkie podsystemy transportowe, co sprawia, ¿e staj¹ siê one jednym z najwa¿niejszych elementów
systemu. W du¿ych orodkach miejskich s¹ to najczêciej dworce kolejowe, które zapewniaj¹ kontakt transportu kolejowego (stanowi¹cego trzon publicznego transportu
zbiorowego o zasiêgu pozamiejskim w wielu miastach w Polsce, w tym w Poznaniu) z innymi rodkami transportu. Na takiej p³aszczynie za pomoc¹ odpowiednich dzia³añ organizacyjnych oraz technicznych mo¿e powstaæ multimodalny wêze³ przesiadkowy.
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ZASIÊG STREFY ODDZIA£YWANIA POZNANIA JAKO CENTRUM OBSZARU
METROPOLITALNEGO
Przeprowadzone badania dotycz¹ migracji wahad³owych w tzw. Poznañskim Obszarze
Metropolitalnym pod k¹tem integracji podsystemów transportowych. Sk³adaj¹ siê na nie
badania ankietowe przeprowadzone wród pasa¿erów wybranych dworców miejskich
w Poznaniu1 (próba w liczbie 280) oraz badania pomiarowe przeprowadzone na badanych dworcach wraz z inwentaryzacj¹2. Z racji szerokiego zasiêgu badanego zjawiska na
obszarze badañ przyjêto dwie skale. Skalê makro znacznie wykraczaj¹c¹ poza granice
aglomeracji poznañskiej oraz skalê mikro, która pokrywa siê z zasiêgiem oddzia³ywania
badanych dworców miejskich w Poznaniu. Próbuj¹c okreliæ skalê makro, nale¿a³o przyj¹æ granicê odpowiedniego obszaru. W przypadku integracji podsystemów transportowych decyduj¹cy bêdzie zasiêg codziennych migracji wahad³owych, których celem jest
miasto Poznañ. W ró¿nych definicjach obszaru aglomeracji mo¿na znaleæ odwo³ania do
tzw. cis³ych powi¹zañ rdzenia i obszarów otaczaj¹cych maj¹cych kszta³towaæ jego ramy
[Iwanicka-Lyra 1969]. cis³e powi¹zania mo¿na zrozumieæ jako migracje wahad³owe
lub jako powi¹zania transportowe, czyli przemieszczanie siê osób, towarów czy informacji, które s¹ nieodzowne do funkcjonowania takich uk³adów. Jednak¿e mówi¹c o zasiêgu
oddzia³ywania poznañskiej metropolii, nale¿y rozwa¿aæ znacznie szerszy obszar wykraczaj¹cy poza widoczn¹ strefê podmiejsk¹. Nie nale¿y tym samym u¿ywaæ wymiennie pojêæ aglomeracji i obszaru metropolitalnego, poniewa¿ cechy metropolii odnosz¹ siê
do funkcji i zasiêgu strefy wp³ywów takich jednostek, a pojêcie aglomeracji w literaturze
najczêciej odnoszone jest do uk³adów przestrzennych.
Próbuj¹c wyznaczyæ strefê oddzia³ywania Poznania, nale¿y rozwa¿yæ szeroko rozumiany stopieñ intensywnoci kontaktów danego rodzaju z centrum uk³adu [Kaczmarek 2012]. Oznacza to, ¿e zale¿nie od przyjêtych kryteriów, granice obszaru funkcjonalnego mog¹ mieæ ró¿ny zasiêg przestrzenny, dodatkowo warunkowany przez
np. dostêpnoæ transportow¹ (obszar bêdzie wiêkszy wzd³u¿ g³ównych szlaków komunikacyjnych). Zasiêg wp³ywu danego orodka mo¿na zatem wyznaczyæ jedynie czysto hipotetycznie, a w zasadzie dokonaæ próby jego okrelenia. Wyznaczenie konkretnych
granic obszaru jest w zasadzie niemo¿liwe (mo¿na oczywicie przyj¹æ ustalone granice
administracyjne). W zale¿noci od rozpatrywanego zjawiska, czynników, które przyjmie
siê za istotne, granice przebiegaæ bêd¹ w inny sposób. Jako przyk³ad podaæ mo¿na
znaczne ró¿nice zachodz¹ce podczas próby delimitacji granic Poznañskiego Obszaru Metropolitalnego za spraw¹ cis³ej wspó³pracy instytucjonalno-samorz¹dowej (Stowarzyszenie Metropolii Poznañ), w przypadku której granica obszaru bêdzie raczej ogranicza³a
siê do piercienia gmin przyleg³ych do powiatu poznañskiego, z prób¹ delimitacji granic
strefy oddzia³ywania Poznania pod wzglêdem dojazdów do pracy czy szko³y (zasiêg rynku pracy i orodka edukacyjnego)  w tym przypadku granice obejmowaæ bêd¹ zapewne
orodki oddalone nawet o 60 kilometrów (ryc. 3).
1
2

Badania przeprowadzono w IV kwartale 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r.
Badania przeprowadzone w I kwartale 2016 r.  pomiar czasu dojcia oraz odleg³oci od
peronu kolejowego do wybranych rodków komunikacji miejskiej za pomoc¹ aplikacji GeoTracker,
dla redniej prêdkoci marszu ok. 35 km/h.
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Rys. 3. Miejsce zamieszkania pasa¿erów korzystaj¹cych z dworców miejskich w Poznaniu
Fig. 3. Place of residence of passengers who commute via Poznañs city stations
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research

INTEGRACJA PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KOMUNIKACJI
PUBLICZNEJ POZNANIA W OPARCIU O DWORCE MIEJSKIE
Wêze³ multimodalny (ang. multichange hub), przyjmuj¹c najprostsze wyjanienie,
to miejsce, w którym pasa¿erowie zmieniaj¹ rodek transportu i jego rodzaj, a multimodalnoæ okrela mo¿liwoæ wyboru wielu form transportu i ³¹czy podsystemy transportowe
(np. miejski z metropolitalnym lub indywidualny ze zbiorowym). Punkty takie tworz¹ siê
na przeciêciach tras komunikacyjnych ró¿nego rodzaju oraz przy granicach administracyjnych, gdzie mo¿e nast¹piæ zmiana przewonika tego samego rodka transportu
(np. przesiadka z autobusu podmiejskiego w autobusow¹ komunikacjê miejsk¹). W Poznañskim Obszarze Metropolitalnym takimi punktami s¹ zazwyczaj dworce i stacje kolejowe
(s¹ z regu³y rozmieszczone w ró¿nych dzielnicach du¿ych miast, bêd¹cych niegdy osobnymi miejscowociami).
Tak zwane dworce miejskie s¹ istotnym punktem, poniewa¿ zwykle maj¹ infrastrukturê do realizacji wêz³ów multimodalnych. S¹ skomunikowane w zasiêgu regionalnym  obs³ugiwane g³ównie przez poci¹gi osobowe, tzw. regio oraz po³¹czone z pêtlami autobusowymi czy tramwajowymi (np. Poznañ Górczyn, Poznañ Garbary, Warszawa Wschód itd.).
Zasiêg regionalny wspomnianych wêz³ów transportowych równoczenie silnie sugeruje
mo¿liwoæ stworzenia w³anie regionalnego systemu transportowego ³¹cz¹cego dominuj¹cy orodek miejski z jego stref¹ oddzia³ywania, a wiêc systemu transportowego metropolii czy aglomeracji. Dworce miejskie w Poznaniu s¹ zatem p³aszczyznami ³¹cz¹cymi
miejski podsystem transportowy z podsystemem transportu zbiorowego w obszarze
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metropolitalnym, czyli transportem kolejowym. Oczywicie najwiêkszy potencja³ oraz
ruch pasa¿erski w tym zakresie ma zazwyczaj dworzec g³ówny w danym miecie, jednak¿e w przypadku kolei dojazdowych, czy te¿ metropolitalnych, bior¹c pod uwagê codzienne dojazdy do ró¿nych czêci miasta, wydajniej jest oprzeæ taki uk³ad na kilku punktach,
tworz¹c sieæ wêz³ów multimodalnych w oparciu o dworce miejskie, ni¿ skupiaæ tak du¿y
ruch w jednym tylko punkcie (rys. 4). Takie rozwi¹zanie pozwoli³oby na równomierne
roz³o¿enie ruchu pasa¿erskiego na terenie miasta  zale¿nie od preferowanych przez pasa¿erów celów podró¿y.

Rys. 4. Pogl¹dowy schemat sieci wêz³ów multimodalnych z wykorzystaniem dworców miejskich w Poznaniu
Fig. 4. Illustrative schematics of the multi-modal network nodes using train stations in Poznañ
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Powiat poznañski [2016]
Source: authors own research based on Powiat poznañski [2016]

Kszta³towanie sprawnie dzia³aj¹cych wêz³ów przesiadkowych jest niezwykle wa¿ne
do poprawy dostêpnoci transportowej orodków miejskich i poszerzenia ich strefy
wp³ywu, a zatem niezbêdne do tworzenia siê i rozwoju obszarów metropolitalnych. Zwykle wyró¿nia siê trzy g³ówne cele transportu multimodalnego:
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 minimalizacjê kosztów transportu;
 minimalizacjê czasu transportu;
 usprawnienie procesu transportu.
Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e g³ównym celem jest komodalnoæ (ang. comodality), czyli
wspó³modalnoæ. Termin ten oznacza efektywne wykorzystanie wszystkich rodków
transportu na danym terenie (wraz z ich infrastruktur¹), samodzielnie i w po³¹czeniu z innymi w celu optymalnego i zrównowa¿onego wykorzystania zasobów [Giorgio 2009].
Dworzec kolejowy Poznañ Górczyn jako przyk³ad multimodalnego wêz³a transportowego w wietle opinii pasa¿erów kolei
Poszczególne dworce miejskie w Poznaniu, potencjalnie mog¹ce tworzyæ system
punktów przesiadkowych, ró¿ni¹ siê od siebie po³o¿eniem oraz uwarunkowaniami, pe³ni¹c w ten sposób inn¹ rolê w zale¿noci od otoczenia. Te po³o¿one w pobli¿u zak³adów
przemys³owych pe³ni¹ rolê przystanku kolejowego dla pracowników (np. Poznañ Staro³êka), a po³o¿one bli¿ej centrum lub w pobli¿u zabudowy mieszkaniowej maj¹ znaczenie dla
funkcjonowania ca³ego orodka miejskiego (np. Poznañ Górczyn lub Poznañ Garbary).
Dworzec kolejowy na Górczynie jest wyró¿niaj¹cym siê na tle pozosta³ych wêz³ów
przesiadkowych Poznania. Nawet obecnie istniej¹ca infrastruktura ma istotne cechy wêz³a multimodalnego ze wzglêdu na skomunikowanie ze wszystkimi dostêpnymi w Poznaniu rodkami transportu publicznego. Przestrzeñ, w której dochodzi do przesiadki jest
niewielka w stosunku do pozosta³ych poznañskich dworców miejskich, innymi s³owy 
wszystkie rodki transportu s¹ skupione w niewielkiej odleg³oci (rys. 5). Na rysunku 5,
bêd¹cym wynikiem badania pomiarowego, przedstawiono odleg³oci i redni czas przejcia miêdzy peronem kolejowym a obecnymi w otoczeniu dworca rodkami transportu
miejskiego. Badanie przeprowadzono za pomoc¹ aplikacji GPS Tracker zapisuj¹cej pomiar w formacie GPX. Pozwoli³o to nanieæ na mapê otrzyman¹ trasê wraz z pokonan¹
odleg³oci¹ oraz czasem przejcia. Pomiar wykonywano dla standardowej przyjêtej prêdkoci marszu, od 3 do 5 km/h. W przypadku dworca na Górczynie (pomimo niewielkiej
odleg³oci) trzeba jednak pokonaæ ró¿nice poziomów i pewn¹ odleg³oæ wzd³u¿ trasy
do najbli¿szych rodków transportu miejskiego. Ze wzglêdu na rozwa¿an¹ w artykule integracjê transportu obecna konstrukcja dworca jako punktu przesiadkowego wydaje siê
niepotrzebnie ograniczaæ potencja³ jego multimodalnoci. Zgodnie z zasadami budowy
wspólnego systemu transportowego, nale¿a³oby zapewniæ najwydajniejsz¹ formê przesiadki, pozbawion¹ barier przestrzennych i sugeruj¹c¹ istnienie jednego, zintegrowanego
systemu transportowego. Widoczna na rysunku 5 niezagospodarowana przestrzeñ nad
lini¹ kolejow¹ (strona pó³nocna) mog³aby pos³u¿yæ jako przed³u¿enie istniej¹cej pêtli
tramwajowej i stworzyæ pierwszy w Poznaniu peron kolejowo-tramwajowy umo¿liwiaj¹cy
przesiadkê w systemie door to door (rys. 5).
Czêsto projektowanie wêz³ów przesiadkowych odbywa siê jako lokalizowanie w najbli¿szym otoczeniu przystanków ró¿nych rodków transportu, w miejscu przeciêcia ich
tras. Tymczasem, projektuj¹c wêze³ multimodalny, nale¿a³oby tworzyæ go jako jedn¹ ca³oæ  ³¹cznik poszczególnych podsystemów.
Obok dworca przebiega tak¿e droga krajowa nr 196, bêd¹ca jedn¹ z g³ównych dróg
prowadz¹cych do miasta z kierunku po³udniowo-zachodniego (ulica G³ogowska). Interesuj¹cym zjawiskiem jest fakt, ¿e kierowcy wje¿d¿aj¹cy do miasta czêsto zostawiaj¹ swoje
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie GPS Track Editor
Source: authors own research based on GPS Track Editor

Rys. 5. Pomiar odleg³oci i czasów dotarcia do wybranych rodków komunikacji miejskiej na dworcu Poznañ Górczyn
Fig. 5. Measurement of distances and reaching time to chosen means of transport on Poznañ Górczyn station
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samochody na parkingu przy budynku dworca lub w jego pobli¿u i przesiadaj¹ siê na
zbiorow¹ komunikacjê miejsk¹. W ten sposób tworzy siê nieoficjalny mechanizm typu
Park & Ride. Pasa¿erowie korzystaj¹cy na co dzieñ z dworca kolejowego równie¿
wskazuj¹ du¿y potencja³ tego punktu jako atrakcyjnego do stworzenia w jego otoczeniu
parkingu typu parkuj i jed (rys. 6). Jest to przyk³ad naturalnego rozwi¹zania, które
³atwo zaadaptowaæ, wypracowanego przez osoby korzystaj¹ce na co dzieñ z dworca.
Wystarczy stworzyæ technicznie i organizacyjnie ramy dla jego funkcjonowania.

Rys. 6. Potencja³ stworzenia parkingu typu Park & Ride na dworcu kolejowym Poznañ Górczyn w opinii pasa¿erów
Fig. 6. Passengers views on creating a Park & Ride parking potential
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research

O du¿ym potencjale omawianego dworca wiadczy fakt, ¿e paradoksalnie wed³ug
opinii pasa¿erów (oko³o 40% ankietowanych) dworzec miejski na Górczynie jest znacznie
bardziej atrakcyjny jako wêze³ przesiadkowy ni¿ znajduj¹cy siê bli¿ej centrum dworzec
G³ówny w Poznaniu. Przyczyn¹ takiego podejcia s¹ funkcjonuj¹ce na Górczynie pêtle
autobusowa i tramwajowa  obie obs³ugiwane du¿¹ liczb¹ po³¹czeñ s¹ chêtnie wybierane przez pasa¿erów (rys. 7). Jeli mowa o pêtli to w nomenklaturze transportowej

Rys. 7. Preferowane przez pasa¿erów dworca Poznañ Górczyn sposoby dotarcia do celu podró¿y
Fig. 7. Poznañ Górczyns passengers preferred means to reach their destination
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research
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zwykle oznacza to, ¿e dany rodek transportu zaczyna tu swoj¹ trasê. Pasa¿erowie najczêciej uzasadniali swoj¹ odpowied w³anie faktem, ¿e mog¹ skorzystaæ z jeszcze pustego niezat³oczonego autobusu czy tramwaju i wygodniej dotrzeæ do celu podró¿y.
Dany rodek transportu postrzegany jest wtedy jako bardziej komfortowy, a tym samym
z punktu widzenia u¿ytkownika podró¿ wydaje siê krótsza w czasie.
Podkrelaj¹ to tak¿e g³ówne kategorie wymienione przez pasa¿erów jako decyduj¹ce
o wyborze takiego sposobu codziennego podró¿owania do Poznania:
 tani  oko³o 60% wskazañ;
 szybki  oko³o 60% wskazañ;
 komfortowy  oko³o 40% wskazañ;
 dogodna przesiadka  oko³o 40% wskazañ.
Pasa¿erowie wskazywali tak¿e nisk¹ funkcjonalnoæ dworca g³ównego jako jedn¹
z przyczyn wyboru dworca na Górczynie jako miejsca przesiadki. Jest to bardzo interesuj¹ce, poniewa¿ dworzec G³ówny w Poznaniu teoretycznie posiada wszelk¹ infrastrukturê
i wyposa¿enie charakteryzuj¹ce du¿e wêz³y multimodalne oraz by³ projektowany z myl¹
o integracji transportu. Po raz kolejny podkrela to kwestiê dogodnej lokalizacji danego
punktu przesiadkowego oraz znaczenie systemu kilku wêz³ów przesiadkowych dla obs³ugi ca³ego miasta.
W badaniach ustalono tak¿e preferowan¹ przez pasa¿erów czêstotliwoæ kursowania
poci¹gów przez dworzec kolejowy Górczyn, która kszta³tuje siê w takcie czterdziestu piêciu minut, z jednoczesn¹ du¿¹ liczb¹ wskazañ taktu szeædziesiêciu minut (rys. 8).

Rys. 8. Preferowana czêstotliwoæ kursowania poci¹gów przez dworzec Górczyn w opinii pasa¿erów
Fig. 8. Preferred frequency of courses going through Poznañ Górczyn in eyes of the passengers
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research
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Wi¹¿e siê to bezporednio z faktem, ¿e wiêkszoæ pasa¿erów korzystaj¹cych z omawianego dworca pracuje w Poznaniu (rys. 9).

Rys. 9. Status zawodowy pasa¿erów korzystaj¹cych z dworca Poznañ Górczyn
Fig. 9. Professional status of passengers commuting through Poznañ Górczyn
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research

Korzystaj¹ oni z po³¹czeñ kolejowych w okrelonych godzinach, przyjêtych powszechnie do rozpoczêcia i zakoñczenia pracy, tj. od godziny 6 do 8 rano, od godziny
14 do 16 popo³udniu oraz od godziny 20 do 22 wieczorem. W takiej sytuacji dla dworca
Górczyn wiêksze znaczenie bêdzie mia³a synchronizacja z komunikacj¹ miejsk¹ w godzinach du¿ego natê¿enia ruchu pasa¿erskiego ni¿ bardzo czêste taktowanie poci¹gów.
W trakcie badañ próbowano tak¿e ustaliæ cel podró¿y pasa¿erów w Poznaniu,
tzn. miejsce, do którego zmierzaj¹ z dworca na Górczynie. Otrzymane przybli¿one lokalizacje naniesiono na mapê, co pozwoli³o uzyskaæ rozk³ad docelowych miejsc podró¿y pasa¿erów przesiadaj¹cych siê na dworcu Poznañ Górczyn (rys. 10). Ewentualne zagêszczenie kilku takich samych punktów podkrelono, pos³uguj¹c siê skal¹, uzale¿niaj¹c
wielkoæ wskanika na mapie od liczby wskazañ.
Na podstawie opisanej analizy ustalono, ¿e dworzec Poznañ Górczyn posiada znaczny zasiêg oddzia³ywania w porównaniu z innymi dworcami i pe³ni rolê wa¿nego wêz³a
przesiadkowego w skali ca³ego miasta. Obs³uguje on nie tylko pobliskie kompleksy przemys³owe na ulicy Kopanina czy Bu³garskiej, ale praktycznie wszystkie zachodnie i czêæ
pó³nocnych dzielnic Poznania. Potwierdza to tak¿e wczeniejsze wyniki w zakresie preferowania tego wêz³a przesiadkowego przez oko³o 40% pasa¿erów, nawet jeli cel ich podró¿y znajduje siê w mniejszej odleg³oci od dworca g³ównego ni¿ od dworca na Górczynie. Przedstawione badania przeprowadzono równie¿ dla innych miejskich dworców
kolejowych w Poznaniu, uzyskuj¹c hipotetyczne zasiêgi oddzia³ywania oraz ich zestawienie (rys. 11).
Wyniki zaprezentowanych badañ pokazuj¹, jak du¿y jest potencja³ stworzenia na bazie istniej¹cych dworców miejskich w Poznaniu sieci wêz³ów przesiadkowych. Zintegrowane ze rodkami komunikacji miejskiej w Poznaniu mog¹ stworzyæ trzon systemu transportowego metropolii, opartego na kolei.
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Rys. 10. Mapa celów podró¿y pasa¿erów dworca Poznañ Górczyn
Fig. 10. Map of destinations of Poznañ Górczyn passengers

ród³o: opracowanie w³asne na podk³adzie mapy Mapquest OpenStreetMap
Source: authors own research based on Mapquest OpenStreetMap
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Rys. 11. Mapa zasiêgów oddzia³ywania wybranych dworców miejskich w Poznaniu
Fig. 11. Map of chosen Poznañ city stations influence zones
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Mapquest OpenStreetMap
Source: authors own research based on Mapquest OpenStreetMap

Administratio Locorum 15(3) 2016

77

78

Wojciech Wachowiak

PODSUMOWANIE
Integracja transportu zbiorowego zachodzi zasadniczo na dwóch p³aszczyznach:
a) dzia³añ technicznych zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹ i adaptacj¹ szeroko rozumianej infrastruktury transportowej, w tym rodków transportu;
b) dzia³añ organizacyjno-wspomagaj¹cych zwi¹zanych z zarz¹dzaniem transportem, ³¹czeniem podsystemów transportowych, promowaniem danego rozwi¹zania oraz budowaniem jego konkurencyjnoci.
Dla uzyskania realnego wzrostu liczby pasa¿erów korzystaj¹cych z transportu zbiorowego konieczne jest wykorzystanie dzia³añ z obu zakresów. Polskie miasta, które odnotowa³y znaczny wzrost liczby pasa¿erów komunikacji miejskiej na przestrzeni ostatnich
kilku lat, ³¹cz¹ przeprowadzone w tym zakresie dzia³ania. Lublin odnotowa³ ponad 50%
wzrost liczby pasa¿erów po wprowadzeniu jednolitej taryfy biletowej dla komunikacji
miejskiej i podmiejskiej, wczeniej modernizuj¹c i dostosowuj¹c rodki transportu
do obecnych oraz przysz³ych potrzeb. P³ock, ³¹cz¹c regionalny transport autobusowy
z miejskim za porednictwem nowego dworca autobusowego umo¿liwiaj¹cego szybk¹
i wygodn¹ przesiadkê, równie¿ odnotowa³ wzrost liczby pasa¿erów w wysokoci 19%
(elementem integracji tak jak w przypadku Lublina by³o wprowadzenie jednolitego biletu
dla transportu regionalnego oraz miejskiego) [Rydzyñski 2016]. W obu przypadkach zastosowano synchronizacjê rozk³adów jazdy, tak aby uzyskaæ jednolite po³¹czenia na najczêciej obleganych trasach w godzinach najwiêkszego ruchu pasa¿erskiego.
Wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych w Poznaniu równie¿ potwierdzaj¹
piln¹ potrzebê wprowadzenia zintegrowanej taryfy biletowej, podobnie jak w przedstawionych przyk³adach innych miast. Prawie 80% pasa¿erów kolei doje¿d¿aj¹cych codziennie do Poznania deklaruje chêæ posiadania wspólnego biletu dla komunikacji miejskiej
w Poznaniu i kolei, uwa¿aj¹c to za jeden z g³ównych czynników dla integracji transportu
(rys. 12).

Rys. 12. Chêæ posiadania przez pasa¿erów zintegrowanego biletu kolej  komunikacja miejska
w Poznaniu
Fig. 12. Poznañs commuters will to own an integrated railway-public transport ticket
ród³o: opracowanie w³asne
Source: authors own research
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Wed³ug koncepcji Poznañskich Kolei Metropolitalnych, przedstawionej w rozmaitych
dokumentach strategicznych3 integracja transportu bêdzie siê opiera³a na komunikacji
kolejowej po³¹czonej nastêpnie z lokalnym transportem zbiorowym. Z tego wzglêdu niezbêdne jest wprowadzenie rozwi¹zañ maj¹cych zoptymalizowaæ dzia³anie systemu oraz
zintegrowaæ ze sob¹ podsystemy transportowe wchodz¹ce w jego sk³ad. System kolei
metropolitalnych w Poznaniu powinien opieraæ siê na sieci kolejowych wêz³ów przesiadkowych, a najwiêkszy potencja³ do tej roli maj¹ istniej¹ce w Poznaniu miejskie dworce
kolejowe (dworce dzielnicowe). System sk³ada³by siê zatem z punktów przesiadkowych
poza Poznaniem (lokalne stacje kolejowe), w Poznaniu (dworce miejskie) oraz z powi¹zañ
transportowych miêdzy nimi w postaci kolei metropolitalnych.
Na Górczynie mo¿liwe jest tak¿e po³¹czenie systemu transportu zbiorowego oraz indywidualnego w obrêbie miasta, jak i utworzenie wêz³a przesiadkowego w uk³adzie
drzwi w drzwi. Rzadko zdarza siê, ¿e w istniej¹cej ju¿ infrastrukturze transportowej jednoczenie mo¿liwa jest realizacja pe³nej integracji podsystemów transportowych.
Na przyk³adzie dworca kolejowego Poznañ Górczyn mo¿na zaobserwowaæ znaczny
potencja³ do wykorzystania istniej¹cej ju¿ infrastruktury transportowej. Integracja mylnie
kojarzona g³ównie z dzia³aniami modernizacyjnymi oraz budow¹ nowych wêz³ów przesiadkowych mo¿e mieæ znacznie prostszy wymiar ograniczaj¹cy siê do wykorzystania
potencja³u obecnych wêz³ów i odpowiedniego zarz¹dzania oraz organizacji przewozów.
Podejcie takie jest zgodne z za³o¿eniami wspó³modalnoci, czyli efektywnego wykorzystania wszystkich rodków transportu na danym terenie (wraz z ich infrastruktur¹), samodzielnie i w po³¹czeniu z innymi w celu optymalnego i zrównowa¿onego wykorzystania zasobów i integracji podsystemów transportowych w Poznaniu.
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TRANSPORT SUBSYSTEM INTEGRATION IN POZNANS PUBLIC
TRANSPORTATION NODES BASED ON THE CITY STATIONS
Summary. Poznañ has large impact zone, dynamically developing suburban areas and
is generally considered to be one of the most important metropolitan areas in the country today. The city faces a plethora of commuter-related challenges and a very high demand for transportation needs.The purpose of this article is to present the integration
of subsystems of public and metropolitan transportation systems, based on a network
of commuter hubs with highest multimodality potential, offered by Poznañs railroad
stations.
We will analyse the results of a survey taken on daily commuters and on the area of influence of the Poznañ Górczyn city station. This particular station is a major node where all forms of public transportation meet.
Key words: Transport system, interchange, Poznañs city stations, Poznañ Górczyn
city station, Poznañs Metropolitan Area, Poznañs Metropolitan Railway
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