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1.  Streszczenie 

 

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne miało na celu ocenę skuteczności oraz 

użyteczności projektów wspartych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO 2007-2013), w ramach Działania 2.5 „Rozwój 

miejskiego transportu zbiorowego”. Analizy oparto zarówno o dane zastane, jak też 

wywołane. Analiza danych zastanych obejmowała szereg aktów prawnych, dokumentów 

strategicznych, dokumentów urzędowych, danych statystyki publicznej oraz innych 

opracowań – w tym także dokumentację projektową oraz wewnętrzne źródła danych 

beneficjentów. Badania własne obejmowały wywiady pogłębione (N=25) prowadzone 

z przedstawicielami beneficjentów oraz przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych 

za kształtowanie lub koordynację polityki komunikacyjnej lub instytucji odpowiedzialnych 

za realizację przewozów na objętych wsparciem obszarach
1
, jak też badania ilościowe 

realizowane techniką wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie mieszkańców 

(N=5000) tych obszarów. Wyniki badania zostały poddane analizie i ocenie w ramach panelu 

ekspertów, jak również warsztatu implementacyjnego przeprowadzonego z udziałem 

przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Niniejszy raport prezentuje oszacowanie wartości dwóch wskaźników rezultatu: 

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu 

oraz Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. Wyznaczone zostały one dla  

(1) poszczególnych projektów realizowanych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013,  

(2) obszarów obejmujących gminy, na terenie których siedzibę ma beneficjent 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 wraz z gminami przyległymi obsługiwanymi wspartą 

komunikacją miejską oraz (3) całego Programu. 

                                                 

1
 W Koncepcji badania zaproponowano realizację N=26 wywiadów pogłębionych, co stanowiło dobrowolne 

zwiększenie o 1 liczby wywiadów wymaganej w SOPZ. Realizacja dodatkowego wywiadu w Poznaniu 

motywowana była występowaniem na terenie tego obszaru większej liczby objętych wsparciem projektów.  

W toku realizacji wywiadów niemożliwe okazało się przeprowadzenie dwóch osobnych wywiadów w ZTM 

Poznań, natomiast zrealizowano tzw. diadę, której uczestnicy posiadali kompetencje w zakresie różnych 

obszarów stanowiących przedmiot zainteresowania. Co za tym idzie zrealizowane N=25 wywiadów wyczerpuje 

cele badawcze w sensie merytorycznym, a formalnie wyczerpuje również zakładaną w SOPZ liczbę N=25 

wywiadów. 
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Docelowa wartość wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach Programu została określona w WRPO 2007-2013 na poziomie 

100 tys. osób. Wskaźnik ten stanowi oszacowanie liczby dodatkowych osób korzystających 

z ulepszonej komunikacji miejskiej, tzn. rzeczywistą liczbę osób, które rozpoczęły 

korzystanie ze zbiorowej komunikacji po uzyskaniu wsparcia ze środków Działania 2.5 

WRPO 2007-2013. Przyjęty algorytm oszacowania wartości wskaźnika został szczegółowo 

scharakteryzowany w podrozdziałach 3.1. (s. 20) oraz 3.3. (s. 29). Przeprowadzone analizy 

ukazują, że wskaźnik Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej 

w ramach Programu osiągnął wartość oscylującą wokół 135 852 osób. Oznacza to, 

że interwencja podjęta w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 osiągnęła wartość 

docelową wskaźnika rezultatu równą 100 tys. osób. 

Docelowa wartość wskaźnika rezultatu Liczba osób korzystających z komunikacji 

miejskiej nie była odgórnie ustalana dla Programu. Jego wartość została również oszacowana 

w oparciu o probabilistyczny model korzystania z zakupionego taboru (model ten uzupełniało 

podejście deterministyczne zastosowane w odniesieniu do oszacowania liczby użytkowników 

dwóch tras tramwajowych powstałych w Poznaniu, tj. przedłużenia trasy PST do Dworca 

Zachodniego oraz trasy tramwajowej na Franowo). Wartość wskaźnika Liczba osób 

korzystających z komunikacji miejskiej oscyluje wokół liczby 735 436 osób. 

Udzielone wsparcie cechowała wysoka użyteczność zarówno z punktu widzenia 

mieszkańców, jak też i osób odpowiedzialnych za kształtowanie oraz realizowanie miejskiej 

polityki komunikacyjnej. W szczególności wskazywano na poprawę komfortu przejazdów 

nowym taborem oraz wyższy poziom punktualności, który wynikał z obniżenia poziomu 

awaryjności pojazdów. W stopniu znaczącym zwiększyła się również dostępność komunikacji 

miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz dla innych pasażerów o specjalnych potrzebach. 

Łącznie na wszystkich dwunastu obszarach dokonano zakupu 209 autobusów 

niskopodłogowych, co stanowiło 28% taboru przewoźników. Do zalet niewpływających 

na komfort jazdy w sposób bezpośredni, ale odpowiadających na potrzeby mieszkańców, 

zaliczano przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa podróżowania oraz zmniejszenie 

negatywnego oddziaływania autobusów na środowisko, co wynika z podwyższenia 

parametrów ekologicznych nowego taboru.  



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd  Województwa 

Wielkopolskiego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

5 

 

Pozyskanie nowych autobusów umożliwiło otwarcie nowych linii oraz usprawnienie 

funkcjonowania już istniejących. Wywiady przeprowadzone z beneficjentami, którzy uzyskali 

dofinansowanie na zakup taboru w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 przeprowadzone 

zostały w roku 2015, przez co w znacznej części badanych przypadków zakończył się okres 

trwałości projektów. Wyniki badań wskazały, iż po upłynięciu okresu trwałości tabor 

zakupiony w ramach projektów nie jest przypisany na stałe do konkretnych linii – tabor 

użytkowany jest i dysponowany wedle bieżących potrzeb. Zmiany w taborze w wyniku 

realizacji projektów na obszarach objętych wsparciem dotyczyły przede wszystkim 

poprawienia poziomu komfortu jazdy oraz efektywności wykorzystania taboru przez 

przewoźników. Nie zawsze wiązały się ze zwiększeniem pojemności, ponieważ  

nie we wszystkich przypadkach nowe autobusy były większe od zastępowanych pojazdów. 

Decyzje o przypisywaniu taboru o określonej pojemności do poszczególnych linii 

warunkowane były względami ekonomicznymi, wynikającymi z posiadanego przez 

przewoźników rozeznania w zakresie lokalnych potrzeb przewozowych. 

Realizacja projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 przyczyniła się 

w sposób bezpośredni do unowocześnienia taboru autobusowego komunikacji miejskich 

na obszarach objętych wsparciem, powstania lub przedłużenia szeregu linii autobusowych, 

jak również powstania dwóch nowych linii tramwajowych w obszarze m. Poznania. Należy 

zauważyć, że wskutek realizacji Działania 2.5 WRPO 2007-2013 wystąpiły znaczące efekty 

pośrednie. Wśród skutków społecznych realizowanych projektów wskazać można przede 

wszystkim zwiększenie komfortu podróżowania komunikacją miejską, co przełożyło się  

na deklarowany przez mieszkańców stosunkowo wysoki poziom zadowolenia 

ze świadczonych usług przewozowych. W znaczącym stopniu zwiększyła się dostępność 

komunikacji zbiorowej dla osób o specjalnych potrzebach, tj. osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej, osób starszych, jak również dla osób podróżujących z małymi dziećmi. Poprawa 

warunków funkcjonowania komunikacji zbiorowej, a w szczególności otwieranie nowych 

linii oraz wzrost częstotliwości kursowania, ma duży wpływ nie tylko na ułatwianie dojazdu 

do pracy, wpływa również na wzrost dostępności komunikacyjnej obiektów handlowo-

usługowych, jak też na poprawę dostępu do instytucji edukacyjnych. Efektywność 

wykorzystania nowych możliwości stwarzanych mieszkańcom przez komunikację miejską 

zależeć będzie przede wszystkim od tego, na ile skutecznie uda się przełożyć pozytywne 
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opinie o komunikacji miejskiej na zmianę przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. 

W kontekście znaczącego na przestrzeni ostatnich lat wzrostu liczby samochodów 

znajdujących się w dyspozycji gospodarstw domowych, główne wyzwanie dotyczy zmiany 

zakorzenionego w świadomości mieszkańców przekonania o większej użyteczności 

indywidualnego transportu samochodowego w porównaniu z miejskim transportem 

publicznym. 

Przeprowadzone analizy oraz opinie ekspertów prowadzą do wniosku, iż gdyby nie 

realizowano interwencji w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, to najprawdopodobniej 

doszłoby do systematycznego odpływu klientów komunikacji miejskiej. Wynikałoby to 

z faktu, że rosnące oczekiwania pasażerów odnośnie standardu przewozów nie mogłyby być 

odpowiednio zaspakajane przez stary tabor znajdujący się przed realizacją wsparcia 

w dyspozycji przewoźników. Jednocześnie należy podkreślić, że efektem realizacji 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 jest sytuacja, w której rynek komunikacji miejskiej 

w województwie wielkopolskim jest względnie zaspokojony w zakresie liczebności taboru 

autobusowego. 
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1.1. Summary 

 

The aim of the evaluation study was to assess the efficiency and utility of projects co-

financed from Wielkopolska Regional Operational Programme 2007-2013  

(WROP 2007-2013) as part of Measure 2.5 “Development of Urban Collective Transport”. 

The analyses were based on data existing before and data produced by this survey. Data 

existing before included a number of acts of law, strategy documents, official documents, 

public statistics and other reports, including project documentation and beneficiaries’ internal 

data sources. The authors’ own research included in-depth interviews (N=25) with 

representatives of beneficiaries and institutions in charge of development or coordination  

of transport policies, or institutions in charge of transport operation in the project areas
2
. 

Furthermore, the research included quantitative surveys with a representative sample  

of residents (N=5000) of the said area. The results of the study were analyzed and assessed by 

a panel of experts and by an implementation workshop attended also by representatives of the 

Marshall Office of Wielkopolska Region. 

This report presents estimated values of two result indicators: Number of people using 

public transport supported under the Programme and Number of people using urban 

transport. The indicators were determined for (1) individual projects implemented as part  

of Measure 2.5 of WROP 2007-2013, (2) areas including municipalities where a beneficiary 

of Measure 2.5 of WROP 2007-2013 is based together with adjacent municipalities served by 

the supported urban transport and (3) the Programme as a whole.  

The target value of the Number of people using public transport supported under the 

Programme indicator specified in WROP 2007-2013 amounted to 100,000 people.  

The indicator reflected the estimated additional number of people using improved urban 

                                                 

2
 The study Concept proposed 26 in-depth interviews, i.e. a voluntary increase as compared to the number 

required in the Terms of Reference (25). The proposed additional interview in Poznań was due to the fact that 

the number of projects supported in that city was particularly high. At the interviewing stage it turned out that it 

was impossible to make two separate interviews in ZTM Poznań. Instead, a so-called dyad was carried out with 

participants competent in different areas of relevance. Therefore, the number of actually performed interviews 

(25) satisfies the research aims in terms of substance, and simultaneously meets the value formally required  

in the Terms of Reference (25 interviews). 
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transport, i.e. the actual number of people who began using collective urban transport after 

support offered through Measure 2.5 of WROP 2007-2013. The algorithm assumed  

for assessing the value of this indicator is described in detail in subchapters 3.1 (page 20)  

and 3.3 (page 29). Analyses show that the Number of people using public transport supported 

under the Programme indicator has reached a value of approximately 135 852 people, which 

means that the intervention effected as part of Measure 2.5 of WROP 2007-2013 has achieved 

the target value of the result indicator (100,000 people).  

The target value of the Number of people using urban transport indicator was not 

specified up-front for the Programme. Its value was also estimated on the basis  

of a probabilistic model of using the purchased fleet (the model was supplemented  

by a deterministic approach applied to the estimated number of users of two tram routes 

newly built in Poznań, i.e. extension of the PST route to Dworzec Zachodni Train Station and 

the Franowo route). The value of the Number of people using urban transport indicator is 

approximately 735 436. 

The offered support was highly useful, from the perspective of both residents  

and persons in charge of developing and implementing urban transport policies. In particular, 

interviewees pointed out to improved comfort of the new fleet and a higher punctuality, 

attributable to a lower failure rate of new vehicles. Furthermore, urban transport has become 

significantly more accessible for the disabled and for other special-needs passengers. In total, 

in all twelve areas 209 low-floor buses were purchased, accounting for 28% of the operators’ 

fleet. Advantages that do not directly improve travel comfort but respond to residents’ needs 

include first of all a greater level of safety and a reduced negative environmental impact  

of buses, obtained through better environmental performance of the new fleet.  

The availability of new buses made it possible to launch new routes and improve  

the operation of the existing ones. Interviews with beneficiaries who received co-financing  

for purchasing vehicles as part of Measure 2.5 of WROP 2007-2013 were held in 2015, which 

means that for a significant number of projects the sustainability period was already over.  

The results demonstrated that after the sustainability period the purchased vehicles were not 

permanently assigned to specific routes. Instead, they are used and dispatched in a way 

reflecting current needs. Fleet changes triggered by the projects in assisted areas included first 

of all improved comfort of travel and more efficient fleet use by the operators. They were not 
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always related to increased passenger capacity, because not in all cases the new buses were 

bigger than the replaced ones. Decisions on assigning vehicles of a certain size to specific 

routes were based on economic factors, reflecting the operators’ knowledge of local transport 

needs.  

The implementation of projects supported as part of Measure 2.5 of WROP 2007-2013 

directly contributed to modernization of urban bus fleets in assisted areas, opening  

or extension of a number of bus routes, as well as opening two new tram routes in the city  

of Poznań. Importantly, Measure 2.5 of WROP 2007-2013 had a number of significant 

indirect effects. Social effects of the projects include first of all greater comfort of travel, 

which translates into a relatively high level of satisfaction with transport services declared  

by residents. Collective transport became significantly more accessible for special-needs 

passengers, i.e. passengers with reduced mobility, elderly passengers and persons traveling 

with small children. Improvements in the operation of collective transport, including  

in particular new routes and higher service frequency, strongly facilitate not only commuting, 

but also access to educational institutions as well as to shopping and service facilities.  

The efficiency of using new opportunities offered to residents by urban transport will depend 

first of all on whether positive opinions on urban transport can be successfully translated into 

a change in residents’ transport habits. In the context of the significant recent growth  

in the number of cars available to households, the main challenge is to change residents’ 

deeply rooted belief that individual transport by car is more efficient than public transport. 

Analyses and expert opinions allow one to conclude that had it not been for the projects  

co-financed through Measure 2.5 of WROP 2007-2013, the number of urban transport 

passengers would most probably be now falling. The foregoing would result from the fact that 

increased passenger expectations regarding service standards would not be adequately 

satisfied by old fleets available to service operators directly before the projects. 

Simultaneously it needs to be emphasized that thanks to Measure 2.5 of WROP 2007-2013, 

the urban transport market in the region of Wielkopolska is relatively well catered for in terms 

of the size of bus fleets.     
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2.  Wprowadzenie 

 

Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego było pozyskanie 

informacji umożliwiających ocenę użyteczności oraz skuteczności wsparcia udzielonego 

w ramach projektów realizowanych z udziałem środków WRPO 2007-2013, w ramach 

Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” na terenie województwa 

wielkopolskiego (tabela 1 prezentuje zestawienie zrealizowanych projektów). Badanie miało 

również na celu sformułowanie rekomendacji dotyczących transportu zbiorowego możliwych 

do wdrożenia w ramach WRPO 2014+.  

Efektem przeprowadzonego badania jest przedstawienie wyników oszacowania 

wartości dwóch wskaźników rezultatu, tj. Przyrostu liczby ludności korzystającej 

z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu oraz Liczby osób korzystających 

z komunikacji miejskiej, jak również analiza czynników wpływających na wartości 

wskaźników. Przeprowadzone analizy pozwoliły również na identyfikację pośrednich 

efektów wsparcia zbiorowej komunikacji miejskiej w kontekście lokalnych oraz regionalnych 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Ocena projektów oparta została na dwóch głównych 

kryteriach ewaluacyjnych, tj.: 

1) kryterium użyteczności – pozwalającym ocenić, w jakim stopniu efekty wsparcia są 

adekwatne do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców;  

2) kryterium skuteczności – pozwalającym ocenić stopień, w jakim realizacja projektów 

przyczyniła się do osiągnięcia celów założonych w WRPO 2007-2013, wyrażonych poprzez 

docelową wartość wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach Programu (ustaloną na poziomie 100 tys. osób). 
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Tabela 1. Lista projektów finansowanych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

L.p. Numer wniosku 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

1 RPWP.02.05.02-30-006/09 Gmina Swarzędz 
Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu 

publicznego Miasta i Gminy Swarzędz  

2 RPWP.02.05.02-30-013/10 Gmina Swarzędz 
Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu 

publicznego miasta i gminy Swarzędz - etap II 

3 RPWP.02.05.02-30-010/10 

Jarocińskie Linie 

Autobusowe  

Sp. z o.o. 

Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska 

autobusów dla Jarocińskich Linii Autobusowych Sp. 

z o.o. 

4 RPWP.02.05.02-30-008/09 

Jarocińskie Linie 

Autobusowe  

Sp. z o.o. 

Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej 

w Jarocinie 

5 RPWP.02.05.02-30-002/09 Miasto Kalisz 
Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 

w Kaliszu 

6 RPWP.02.05.02-30-011/10 Miasto Kalisz 
Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 

w Kaliszu - etap II 

7 RPWP.02.05.02-30-005/10 Miasto Konin Wymiana taboru (autobusów) - MZK 

8 RPWP.02.05.02-30-004/09 Miasto Leszno 
Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Lesznie 

9 RPWP.02.05.02-30-015/10 Miasto Luboń 
Wzmocnienie potencjału transportu publicznego 

w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich 

10 RPWP.02.05.01-30-002/10 Miasto Poznań 
Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju 

(PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu 

11 RPWP.02.05.01-30-001/10 Miasto Poznań Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo 

12 RPWP.02.05.02-30-005/09 

MZK S.A. 

w Ostrowie 

Wielkopolskim 

Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego 

13 RPWP.02.05.02-30-012/10 

MZK S.A. 

w Ostrowie 

Wielkopolskim 

6 ekologicznych autobusów dla miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego 

14 RPWP.02.05.02-30-007/09 MZK S.A. w Pile 

Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów 

niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej 

w mieście Piła 

15 RPWP.02.05.02-30-009/10 
MZK w Krotoszynie  

Sp. z o.o. 

Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o. 

poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów  

16 RPWP.02.05.02-30-008/10 
MPK w Gnieźnie  

Sp. z o.o. 

Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej 

w Gnieźnie 

17 RPWP.02.05.02-30-001/09 
MPK w Poznaniu  

Sp. z o.o. 

Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

autobusów niskopodłogowych 

18 RPWP.02.05.02-30-014/10 
MPK w Poznaniu  

Sp. z o.o. 

Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

autobusów niskopodłogowych – etap II 

19 RPWP.02.05.02-30-006/10 
MZK w Wągrowcu 

Sp. z o.o. 

Poprawa dostępności i jakości transportu publicznego 

w Wągrowcu poprzez zakup 4 nowoczesnych autobusów 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie przeprowadzonego postępowania 

badawczego, które obejmowało 6 etapów. Etap 1 obejmował przygotowanie Koncepcji 

badania. Etap 2 poświęcony został analizie danych zastanych, a jego efektem był Raport 

cząstkowy. Etap 3 polegał na przeprowadzeniu badań ilościowych (techniką CATI
3
) oraz 

                                                 

3
 Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo – technika ilościowa wykorzystująca narzędzie badawcze  

w postaci standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. 
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jakościowych (techniką IDI
4
), a jego produktem końcowym była notatka z badań terenowych, 

obejmująca m.in. wstępną charakterystykę wyników. Ostateczna wersja Raportu końcowego 

wieńczy Etap 4. W obecnej wersji Raport końcowy uwzględnia rekomendacje panelu 

ekspertów
5
 oraz komentarze wynikające z realizacji warsztatu implementacyjnego. Kolejne 

Etapy 5 i 6 obejmują zadania w zakresie prezentacji wyników badania. 

Przeprowadzona analiza danych zastanych (w skrócie ADZ) objęła swoim zakresem 

szereg aktów prawnych, dokumentów strategicznych, programowych i operacyjnych, danych 

statystyki publicznej oraz raportów i opracowań, mających związek z realizacją celów 

badania. Zakres czasowy analizy obejmował perspektywę finansową UE na lata 2007-2013. 

W ramach niniejszego Raportu końcowego prezentowane są główne konkluzje płynące 

z analizy danych zastanych w kontekście problemów badawczych oraz informacji uzyskanych 

poprzez pozostałe działania badawcze. W toku badań własnych uzupełniono dane zastane 

o szereg informacji dotyczących wykorzystania taboru oraz funkcjonowania sieci 

komunikacyjnej, które były konieczne do obliczenia wartości wskaźników rezultatu oraz 

części wskaźników kontekstu.  

Przeprowadzone badania ilościowe z mieszkańcami obszarów objętych wsparciem 

wykonano techniką wywiadów telefonicznych (CATI). Wywiady prowadzono z użyciem 

kwestionariusza przedstawionego w Koncepcji badania, po uwzględnieniu wyników pilotażu. 

Zrealizowana próba badawcza wypełniła zakładane kwoty realizacyjne dla poszczególnych 

obszarów, tj. struktura próby zrealizowanej jest tożsama z próbą zakładaną (w rozumieniu 

podrozdziału II.2.1. Koncepcji badania, s. 13). Badaną populację stanowili mieszkańcy 

województwa wielkopolskiego (w wieku 16 lat i więcej) zamieszkujący gminy obsługiwane 

przez komunikację miejską wspartą w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Dla potrzeb 

realizacji badania oraz doboru próby do badań CATI badana populację podzielono 

na dwanaście obszarów. Każdy z nich obejmował respondentów losowanych spośród osób 

                                                 

4
 Indywidualny wywiad pogłębiony – technika jakościowa wykorzystująca narzędzie w postaci scenariusza 

wywiadu. 
5
 Panel ekspertów odbył się 2 grudnia 2015 r. W panelu uczestniczyli następujący eksperci: prezes Izby 

Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, kierownik Działu Planowania Układu Komunikacyjnego Zarządu 

Transportu Miejskiego w Poznaniu, zastępca Dyrektora Naczelnego ds. przewozów poznańskiego MPK oraz 

specjalista ds. komunikacji, adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
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zamieszkujących gminę, na terenie której siedzibę ma beneficjent Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 (tj. Poznań, Kalisz, Leszno, Konin, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, 

Wągrowiec, Swarzędz, Jarocin, Luboń, Krotoszyn, Piła) oraz osoby zamieszkujące gminy 

przyległe objęte wspartą komunikacją zbiorową
6
. Charakterystykę realizowanych prób 

badawczych dla poszczególnych obszarów zawiera tabela 2. 

Tabela 2. Wielkości błędów statystycznych w badaniach CATI przy współczynniku ufności 90% 

oraz frakcji szacowanych parametrów 50% 

L.p. Obszar badań 
Liczebność populacji 16+  

(dane GUS za rok 2014) 

Liczebność 

próby 

Wielkość 

błędu 

1 Obszar Poznań 641 146 500 +/-3,7pp. 

2 Obszar Kalisz 211 160 500 +/-3,7pp. 

3 Obszar Leszno 73 297 500 +/-3,7pp. 

4 Obszar Konin 118 313 500 +/-3,7pp. 

5 Obszar Ostrów Wielkopolski 276 032 375 +/-4,2pp. 

6 Obszar Gniezno 71 643 375 +/-4,2pp. 

7 Obszar Wągrowiec  30 715 375 +/-4,2pp. 

8 Obszar Swarzędz 58 081 375 +/-4,2pp. 

9 Obszar Jarocin 37 984 375 +/-4,2pp. 

10 Obszar Luboń 76 780 375 +/-4,2pp. 

11 Obszar Krotoszyn 179 711 375 +/-4,2pp. 

12 Obszar Piła 62 684 375 +/-4,2pp. 

RAZEM 1 837 546 5 000 +/-1,2pp. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu reprezentatywności 

próby ustalono, że w każdym badanym obszarze liczebność próby będzie stała (500 dla miast 

na prawach powiatu, tj. dla Poznania, Kalisza, Leszna, Konina wraz z gminami przyległymi 

do tych miast, obsługiwanymi przez wspartą komunikację miejską, a także 375 w każdym 

z ośmiu pozostałych obszarów). Taka decyzja oznaczała jednak, że liczebności prób 

badawczych dla poszczególnych obszarów były nieproporcjonalne do ich rzeczywistego 

udziału w liczebności populacji. Jedną z bardziej istotnych konsekwencji praktycznych 

wynikających z zastosowania nieproporcjonalnego warstwowego schematu doboru próby 

badawczej pozostaje zróżnicowanie prawdopodobieństw selekcji respondentów. Wymaga to 

zastosowania procedury ważenia danych, bowiem w przeciwnym wypadku wyniki zbiorcze 

pozostałyby obciążone, tzn. byłyby niereprezentatywne dla całej populacji. Niejednakowe 

szanse selekcji poszczególnych jednostek wyrównywane są poprzez odpowiednio 

                                                 

6
 Badaniem nie obejmowano gmin przyległych w przypadku Jarocina, Wągrowca oraz Piły, ze względu na fakt, 

że nie były one objęte zasięgiem komunikacji wspartej w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 
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zdefiniowanie wagi (tzw. design-weights), wyrównujące proporcję liczebności próby 

w każdym badanym obszarze, do rzeczywistej proporcji liczebności populacji obszaru.  

Wywiady pogłębione przeprowadzono z przedstawicielami przewoźników  

i przedstawicielami instytucji samorządowych odpowiedzialnych za kształtowanie  

lub koordynację polityki komunikacyjnej w mieście.
7
 Na każdym z objętych badaniem 

obszarów zrealizowano 2 wywiady, natomiast w Poznaniu – w związku z realizacją czterech 

projektów – były to 3 wywiady. Wywiady prowadzone były w oparciu o scenariusz 

przedstawiony w ramach Koncepcji badania (s. 48). Przed realizacją wywiadu udostępniano 

badanym instytucjom 1) arkusz wskaźników ilościowych (do wypełnienia przed realizacją 

wywiadu) oraz 2) informację o głównych wątkach problemowych poruszanych w scenariuszu 

wywiadu (nie udostępniano natomiast samego scenariusza). Wywiady realizowane były przez 

członków zespołu badawczego wskazanych w Koncepcji badania.  

Analizy materiału uzyskanego w toku poszczególnych działań badawczych 

prowadzono na trzech poziomach agregacji: projektu, obszaru (tj. studium przypadku) oraz 

Programu (tj. wszystkich obszarów objętych wsparciem Działania 2.5 WRPO 2007-2013). 

Prezentacja wyników badania w ramach niniejszego raportu składa się z dwóch zasadniczych 

części. W pierwszej kolejności przedstawiono wyniki oszacowania wartości wskaźników 

rezultatu oraz statystyczne analizy uwarunkowań uzyskanych wartości ze względu na zestaw 

wskaźników odnoszących się do społeczno-gospodarczego kontekstu realizacji projektów 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. W kolejnej części raportu zaprezentowano 

odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze odnoszące się do uwarunkowań skuteczności 

oraz użyteczności udzielonego wsparcia w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego
8
. 

                                                 

7
 W ramach badania przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych:  

UM Luboń, UMiG Swarzędz, UM Gniezno, UM Jarocin, UM Ostrów Wielkopolski, UM Krotoszyn,  

UM Wągrowiec, UM Poznań, UM Piła, UM Konin, UM Kalisz, UM Leszno; przedstawicielami przewoźników: 
Translub, MPK w Gnieźnie, Jarocińskie Linie Autobusowe, MZK w Ostrowie Wielkopolskim, KLA Kalisz,  

MZK Krotoszyn, ZGK w Swarzędzu, ZKM w Wągrowcu, MPK w Poznaniu, MZK w Koninie, MZK w Pile, 

MZK w Lesznie oraz przedstawicielem ZTM w Poznaniu. Szczegółowe zestawienie uczestników wywiadów 

pogłębionych przedstawiono w Notatce z badań terenowych. 
8
 Mając na uwadze przystępność i czytelność Raportu końcowego część materiałów badawczych przeniesiono 

do aneksu – w tym między innymi przeprowadzone studia przypadku oraz szczegółowe wyniki badań 

ilościowych. 
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W związku z faktem, iż przeprowadzone badanie ewaluacyjne miało charakter 

kompleksowy, opracowany został problemowy model badania, który pokazuje sposób 

triangulacji technik i źródeł danych w kontekście problemów i pytań badawczych. Model ten 

został przedstawiony w tabeli 3. 
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Tabela 3. Problemowy model badania – odniesienie problemów i pytań badawczych do technik pozyskiwania danych 
Problemy badawcze ADZ CATI IDI 

I. W jakim stopniu interwencja realizowana w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 zaspokoiła potrzeby komunikacyjne mieszkańców gmin objętych zakresem terytorialnym 

badania? 

1) Czy, i w jakim stopniu, wsparcie udzielone w ramach projektów było użyteczne dla mieszkańców?   TAK TAK 

2) Jakie ich potrzeby komunikacyjne zostały zabezpieczone przez realizację projektu, a jakie nadal nie są zabezpieczone?   TAK TAK 

3) Potrzeby komunikacyjne których grup mieszkańców zostały zabezpieczone poprzez realizację projektów? Czy realizowane projekty stawiały na bardziej 

uprzywilejowanej pozycji potrzeby komunikacyjne jakiejś konkretnej grupy ludności? Jeśli tak, to jakiej i dlaczego? Czy uprzywilejowanie wsparcia 

skierowanego na potrzeby komunikacyjne konkretnej grupy ludności nie wpłynęło negatywnie na poziom korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej przez 

inne grupy mieszkańców? Jeśli wpłynęło, to w jakim stopniu? 

 TAK TAK 

4) O ile poprzez realizację projektów komunikacyjnych wzrosła liczba miejsc siedzących przewidzianych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym np. 

niepełnosprawnych i matek z dziećmi?  
TAK  TAK 

5) Czy, i w jakim stopniu, dopasowano rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców?  TAK TAK TAK 

6) Czy przewoźnicy i beneficjenci prognozowali potrzeby komunikacyjne mieszkańców przed realizacją projektu? Jeśli tak, to w jakim stopniu, w wyniku realizacji 

projektu, zaspokojono te potrzeby?  
TAK  TAK 

II. Jaki jest wpływ interwencji realizowanej w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 na zmiany liczebności pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej w gminach objętych 

zakresem terytorialnym badania? 

1) Czy, i w jaki sposób, zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat liczba przewożonych pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej?  TAK TAK TAK 

2) O ile zmieniła się w stosunku do czasu przed realizacją projektu liczba osób korzystających ze zbiorowej komunikacji miejskiej na liniach, na których był 

wymieniany lub uzupełniany tabor albo też uruchomiono nową linię lub przedłużono już istniejącą ? 
TAK  TAK 

3) Czy w związku z wymianą taboru/uruchomieniem/przedłużeniem linii zbiorowej komunikacji miejskiej, pasażerowie korzystają z niej z większą częstotliwością 

niż przed realizacją projektu (ów)?  
TAK TAK TAK 

4) Ilu pasażerów zdecydowało się na korzystanie z miejskiej komunikacji zbiorowej po realizacji projektu (ów)?  TAK TAK TAK 

III. W jakim stopniu lokalizacja wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 uwzględniała potrzeby sieci osadniczej?    

1) Czy wsparcie komunikacyjne w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 było dobrze dopasowane do rozmieszczenia oraz struktury funkcjonalnej sieci 

osadniczej? w jakim stopniu realizacja projektów zwiększyła dostępność miejskiej komunikacji zbiorowej dla mieszkańców przedmieść lub osiedli mieszkalnych 

w gminach przyległych, objętych miejską komunikacją zbiorową? 

TAK  TAK 

2) Czy uwzględniało najczęstsze kierunki, w jakich mieszkańcy się przemieszczają? Czy uwzględniało kierunki, które w niedostateczny sposób były pokryte siecią 

miejskiej komunikacji zbiorowej lub ta sieć ich nie obejmowała?  
TAK  TAK 

3) Czy miejska komunikacja zbiorowa jest atrakcyjną alternatywą dla komunikacji indywidualnej dla mieszkańców, o których mowa w zakresie podmiotowym 

badania? 
TAK TAK  
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Problemy badawcze ADZ CATI IDI 

IV. Jakie są rezultaty interwencji w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 w zakresie m.in. zmian w taborze oraz ilości linii autobusowych/tramwajowych?    

IV.1. Zmiany w taborze    

1) Czy, i w jakim stopniu zwiększyła się ilość taboru obsługująca mieszkańców w jednostkach objętych zakresem terytorialnym badania? Czy zwiększyła się 

częstotliwość kursowania autobusów/tramwajów? 
TAK  TAK 

2) Czy i jak poprzez zakup nowego taboru, w ramach projektów, zmieniła się jego pojemność?  TAK  TAK 

3) Czy, i w jakim stopniu zakupiony w ramach projektów tabor zastępował dotychczasowy?  TAK  TAK 

4) Czy wymiana taboru wynikała także z innych działań miast lub przewoźników obsługujących miejską komunikację zbiorową, niż z tych realizowanych w ramach 

projektów? z jakimi działaniami była związana? 
TAK  TAK 

5)  Na jakich liniach interwencja w ramach projektu wiązała się z zastępowaniem dotychczasowego taboru przez nowy? Jakie czynniki decydowały o zastępowaniu 

dotychczasowego taboru na konkretnych liniach? Jakie czynniki decydowały o rozmieszczeniu nowego taboru?  
TAK  TAK 

IV.2. Zmiany w liczbie linii autobusowych/tramwajowych    

1) Czy, i w jakim stopniu, realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia liczby linii autobusowych lub tramwajowych? Czy zakupiony tabor zasilił nowe linie? 

Czy trasy nowych linii były planowane wcześniej, czy dopiero możliwość pozyskania środków spowodowała zaplanowanie trasy? Ile nowych linii powstało 

w związku z powiększeniem taboru?  

TAK  TAK 

2) Jakie przesłanki, oprócz środków pozyskanych dofinansowaniem w ramach Działania 2.5, decydowały o utworzeniu nowej linii? Czy uzgadniano przebieg trasy 

z mieszkańcami, przedsiębiorcami itd.? 
TAK  TAK 

3) Czy w wyniku realizacji projektów wydłużono istniejące linie? Jeśli tak, to z jakimi udogodnieniami dla pasażerów wiążą się przedłużone lub nowe linie? Czy 

wprowadzanie tych udogodnień wynikało z potrzeb pasażerów? Jakie przesłanki decydowały o wydłużeniu linii?  
TAK TAK TAK 

4) Czy, i w jakim stopniu, wsparcie udzielone w ramach projektów komunikacyjnych przyczyniło się do zwiększenia częstotliwości kursowania taboru zbiorowej 

komunikacji miejskiej? 
TAK  TAK 

V. Jakie są społeczne i inwestycyjne skutki realizacji projektów wspartych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013?    

V.1. Skutki społeczne    

1) Czy, i w jakim stopniu realizacja projektów miała wpływ na: dostęp do szkół, wybór placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dostęp do zajęć edukacyjnych 

czy kursów (kształcenia pozaszkolnego) itp.?  
TAK TAK 

 

2) Czy zachodzi korelacja między wsparciem zbiorowej komunikacji miejskiej a poprawą dostępności edukacji dla mieszkańców? TAK TAK  

3) W jakim stopniu uruchomienie nowych linii albo przedłużenie dotychczasowych miało wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy? Jaki charakter miał ten 

wpływ? Czy zachodzi korelacja między wydłużeniem/rozbudową sieci a liczebnością osób bezrobotnych? 
TAK TAK 

 

4) Czy i w jakim stopniu zasilenie w nowy tabor miało wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy? Jaki charakter miał ten wpływ? Czy zachodzi korelacja między 

zasileniem linii w nowy tabor a liczebnością osób bezrobotnych? 
TAK TAK 

 

5) Czy, a jeśli tak, to w jaki stopniu, zwiększył się dostęp do instytucji i miejsc użyteczności publicznej?  TAK TAK  
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Problemy badawcze ADZ CATI IDI 

6) Jakie zmiany w zbiorowej komunikacji miejskiej, będące efektem realizacji projektu (ów) dostrzegają mieszkańcy? Jak oceniają ich funkcjonalność 

i użyteczność? Dla jakich grup mieszkańców są one najbardziej wartościowe?  

 
TAK 

 

V.2. Skutki inwestycyjne    

1) Czy, a jeśli tak, to jakim zakresie inwestycje w zbiorową komunikację miejską miały wpływ na realizację innych inwestycji, nie tylko miejskich/publicznych? 

Dlaczego tak się stało? Jaki był wpływ interwencji na lokalną przedsiębiorczość (głównie MŚP)? Czy wsparcie zbiorowej komunikacji miejskiej przyczyniło się 

w jakimś stopniu do powstania nowych przedsiębiorstw?  

TAK  TAK 

2) Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, realizacja projektów, miała wpływ na podejmowanie przez inwestorów prywatnych decyzji o lokalizacji/rozwoju podmiotów 

gospodarczych?  
TAK  TAK 

3) Czy inne inwestycje, w tym inwestycje publiczne realizowane na terenie miast, gmin miejskich lub gmin miejsko-wiejskich, są/były komplementarne 

z inwestycjami w zbiorową komunikację miejską finansowanymi w ramach projektu(ów)? 
TAK  TAK 

VI. Jakie czynniki warunkują korzystanie z komunikacji miejskiej po realizacji projektu(ów), w tym komunikacji objętej wspartymi projektami?    

1) Jakie czynniki, i w jakim stopniu, decydują o korzystaniu ze zbiorowej komunikacji miejskiej przez mieszkańców, o których mowa w zakresie podmiotowym 

badania?  
TAK TAK  

2) Jakie czynniki i w jakim stopniu decydują o zmianie liczby pasażerów korzystających ze zbiorowej komunikacji miejskiej po realizacji projektu (ów)?  TAK TAK TAK 

3) W jakim stopniu do uzyskanego poziomu korzystania z komunikacji miejskiej przyczyniła się realizacja projektu (ów) a w jakim stopniu inne czynniki?  TAK TAK TAK 

4) Czy a jeśli tak, to w jakim zakresie miała miejsce – po realizacji projektu (ów) – zmiana cen biletów zbiorowej komunikacji miejskiej i jaki był jej wpływ 

na liczbę pasażerów? 
TAK TAK TAK 

5) W jakim stopniu realizowane projekty w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 uwzględniały takie czynniki jak: rozwój przedmieść, potencjał ludnościowy, 

tendencje demograficzne, w tym starzenie się mieszkańców oraz depopulację miast, wyzwania związane ze zmianą w strukturze wieku populacji, rozmieszczenia 

jednostek osadniczych, zmiany na lokalnym rynku pracy i w strukturze gospodarczej? 

TAK  TAK 

VII. Jakie nowe oczekiwania wobec miejskiego transportu zbiorowego pojawiły się u mieszkańców, po lub w wyniku realizacji przedmiotowych projektów?    

1) Czy i jakich dodatkowych udogodnień lub zmian w funkcjonowaniu zbiorowej komunikacji miejskiej oczekują mieszkańcy gmin, w których funkcjonuje 

zbiorowa komunikacja miejska wsparta interwencjami w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013? 
 TAK  

2) Czy, i w jakim stopniu, realizacja projektów przyczyniła się do podejmowania inicjatyw, które zwiększają zainteresowanie zbiorową komunikacją miejską, a nie 

są bezpośrednio związane z realizacją projektu? Czy zachodzi korelacja między realizacją takich inicjatyw a korzystaniem ze zbiorowej komunikacji miejskiej? 
TAK TAK TAK 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych  

w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

19 

 

3.  Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu: 

Liczba osób korzystających z komunikacji 

miejskiej oraz Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej 

w ramach Programu 

 

Jednym z podstawowych celów badania, którego wyniki prezentowane są w tym 

raporcie, była ocena rezultatów wdrażania Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Wiązało się to 

z koniecznością oceny, w jakim stopniu realizacja projektów przyczyniła się do osiągnięcia 

celów założonych w WRPO 2007-2013, wyrażonych poprzez docelową wartość wskaźnika 

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu, 

która została określona jako 100 tys. osób. Dodatkowo badanie ewaluacyjne miało również 

pozwolić na oszacowanie wskaźnika Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. 

Dla potrzeb realizacji badania ewaluacyjnego przyjęto, że przez osoby korzystające 

z komunikacji miejskiej rozumie się tych mieszkańców gmin objętych wspartą komunikacją, 

którzy korzystają z ulepszonej komunikacji miejskiej. Ponieważ wsparcie w ramach 

realizowanych projektów obejmowało zakup nowego taboru (w każdym z dwunastu obszarów 

poddanych badaniu) lub budowę nowych linii tramwajowych (dwa projekty zrealizowane 

w Poznaniu), opracowując algorytm wskaźnika Liczba osób korzystających z komunikacji 

miejskiej
9
 ustalono, iż zostanie on rozbity na dwa wskaźniki cząstkowe: (1) liczbę osób 

korzystających z wszystkich zakupionych w ramach projektu i używanych jednostek taboru 

komunikacji miejskiej w ciągu roku, oraz (2) liczbę osób korzystających w ciągu roku 

z odcinka sieci komunikacyjnej powstałej w ramach projektu. Warto zaznaczyć, że dla 

wszystkich obszarów objętych wsparciem wyznaczone zostały wartości pierwszego 

wskaźnika cząstkowego, a wartości drugiego wskaźnika cząstkowego podane zostały tylko  

                                                 

9
 Poprzez Liczbę osób korzystających z komunikacji miejskiej w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

rozumie się potencjalną liczbę osób korzystających z wszystkich używanych jednostek taboru komunikacji 

miejskiej zakupionych w ramach projektu w ciągu roku. W przypadku budowy sieci jest to potencjalna liczba 

pasażerów w ramach odbytych kursów na nowych liniach. 
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i wyłącznie dla obszaru Poznania (ze względu na fakt, iż tylko na tym obszarze budowano 

nowe linie tramwajowe). 

Wskaźnik Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej 

w ramach Programu zlicza z kolei rzeczywistą liczbę osób, które rozpoczęły korzystanie 

z komunikacji miejskiej, ulepszonej w ramach projektów Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

Podobnie jak dla wskaźnika Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej, określając 

sposób wyznaczania wartości wskaźnika, zdecydowano, iż Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu szacowany będzie 

w rozbiciu na dwa wskaźniki cząstkowe, tj. w każdym obszarze ustalana będzie (1) liczba 

osób, które rozpoczęły korzystanie z zakupionych w ramach projektu jednostek taboru 

komunikacji miejskiej oraz (w obszarze m. Poznania oraz gmin przyległych) ustalona będzie 

(2) liczba osób, które rozpoczęły korzystanie z odcinka sieci komunikacyjnej powstałej 

w ramach projektu.  

3.1. Algorytm wyznaczania wartości wskaźników rezultatu Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 

Prace nad algorytmami szacowania wartości dwóch wskaźników rezultatu 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013, tj. Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz 

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu 

poprzedzone zostały zwiadem badawczym. Pozyskane w ten sposób informacje 

od beneficjentów projektów zdeterminowały podejście do opracowania algorytmów 

szacowania wartości wskaźników. Niemożliwe okazało się bowiem, zastosowanie takiego 

modelu analizy, który dawałby możliwość deterministycznego wyznaczenia Liczby osób 

korzystających z komunikacji oraz Przyrostu liczby ludności korzystającej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach Programu. Zwiad badawczy uwidocznił bowiem, że pojazdy 

(autobusy) zakupione w ramach projektu wykorzystywane są na wielu trasach oraz liniach, co 

oznaczało, że w toku badań z mieszkańcami zamieszkującymi wsparte obszary nie da się 

ustalić, czy mieszkańcy korzystali z konkretnych pojazdów zakupionych w ramach projektu
10

. 

                                                 

10
 W okresie trwałości projektów pojazdy poruszały się po liniach zgodnych ze wskazaniami zawartymi  

w dokumentacji projektowej (tzn. nie zawsze musiały zostać wskazane konkretne linie ograniczające 
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Choć pojazdy takie oznaczone zostały odpowiednimi logotypami informującymi o zakupie 

w ramach realizacji Działania 2.5 WRPO 2007-2013, to jednak trudno oczekiwać, aby 

mieszkańcy podróżujący komunikacją miejską pamiętali, jakimi pojazdami się 

przemieszczali. 

 Biorąc pod uwagę te argumenty, w toku prac nad algorytmem ustalania wartości 

wskaźników rezultatu przyjęto model probabilistyczny. W odróżnieniu od modelu 

deterministycznego nie polega on na ustaleniu, czy konkretna osoba podróżowała 

zakupionymi pojazdami komunikacji miejskiej, ale tego, jakie jest prawdopodobieństwo, 

iż osoba korzystająca z komunikacji – przy określonej średniorocznej częstości podróżowania 

autobusami komunikacji miejskiej – miała szanse przejazdu autobusem zakupionym 

w ramach projektu. Trzeba jednak zaznaczyć, że modelu probabilistycznego nie stosowano 

do projektów obejmujących budowę nowych linii (dwie trasy tramwajowe w Poznaniu), 

w tym konkretnym przypadku sprawdza się bowiem model deterministyczny, tzn. daje się 

wprost ustalić, jaka część mieszkańców skorzystała z nowej trasy. 

 Prawdopodobieństwo przejazdu nowym taborem uzależnione jest zatem od: 

 (a) udziału czasu obsługi linii przez nowe autobusy w ogólnym czasie obsługi 

wszystkich linii całym taborem  

 lub od (b) liczby nowych pojazdów w liczbie wszystkich pojazdów  

 oraz (c) średniej rocznej liczby przejazdów mieszkańców komunikacją miejską.  

Innymi słowy, im większy udział nowego taboru w obsłudze przewozów komunikacją 

miejską wyrażony wielkościami (a) lub (b), tym większe prawdopodobieństwo przejazdu 

konkretnego mieszkańca nowo zakupionymi pojazdami. Podobnie, im częstsze poruszanie się 

komunikacją miejską, tym większe prawdopodobieństwo, że przejazd odbędzie się nowym 

taborem. Zależności te wykorzystano w obu wskaźnikach rezultatu, przy czym (a) oraz (b) 

starano się pozyskać od beneficjentów Działania 2.5 WRPO 2007-2013, a (c) uzyskano 

z badań z mieszkańcami. 

                                                                                                                                                         

użytkowanie zakupionych pojazdów, czasem wskazywano na użytkowanie tych pojazdów w całej sieci 

komunikacyjnej przewoźnika). W momencie realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego minął już okres 

trwałości dla części projektów, co dodatkowo utrudniało odwoływanie się do informacji od respondentów. 
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3.1.1. Kluczowe dane uzyskiwane od beneficjentów projektów: 

(a) Udział czasu wykorzystania nowego taboru w całkowitym czasie obsługi linii 

komunikacyjnych:  

     
    

    
 

gdzie: 

      oznacza średnie dobowe wykorzystanie nowego taboru (średni czas obsługi linii 

komunikacyjnych nowym taborem
11

); 

      oznacza średnie dobowe wykorzystanie całego taboru. 

(b) Udział nowego taboru w liczebności całego taboru: 

     
   

   
 

gdzie: 

     oznacza liczbę nowych pojazdów; 

     oznacza wielkość całego taboru. 

 

W tabeli 4 zestawione zostały dane zebrane w trakcie badań przeprowadzonych 

z beneficjentami Działania 2.5 WRPO 2007-2013 odnośnie udziału czasu wykorzystania 

nowego taboru w całkowitym czasie obsługi linii komunikacyjnych, jak również odnośnie 

udziału nowego taboru w liczebności całego taboru.  

  

                                                 

11
 Danych potrzebnych do oszacowania czasu wykorzystania nowego taboru w ogólnym czasie obsługi linii 

komunikacyjnych całym taborem nie udało się pozyskań od wszystkich Beneficjentów Działania 2.5 

WRPO 2007-2013. Dla oszacowania wartości wskaźników Liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej 

oraz Przyrostu liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu informacje te 

nie są jednak konieczne. W każdym obszarze ustalono bowiem udział (liczebność) nowego taboru w liczebności 

całego taboru. Dane te są wystarczające do oszacowania prawdopodobieństwa przejazdu nowym taborem. 
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Tabela 4. Wartości danych pomocniczych pozyskanych od beneficjentów 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 – stan na koniec 2014 roku 

Nazwa obszaru 
Udział czasu wykorzystania nowego 

taboru (    ) 

Udział nowego taboru  

w liczebności całego taboru (    ) 

Poznań b.d.
12

 0,325 

Kalisz 0,325 0,234 

Leszno 0,473 0,500 

Konin 0,330 0,268 

Ostrów Wlkp. 0,239 0,169 

Gniezno b.d. 0,105 

Wągrowiec  0,272 0,400 

Swarzędz b.d. 0,308 

Jarocin b.d. 0,342 

Luboń 0,237 0,200 

Krotoszyn 0,499 0,208 

Piła 0,405 0,298 

Informacje o udziale nowego taboru w ogólnej liczbie autobusów obsługujących linie 

komunikacyjne udało się ustalić we wszystkich obszarach objętych badaniem. Jednocześnie 

w Poznaniu, Gnieźnie, Swarzędzu oraz Jarocinie, przewoźnicy nie dostarczyli danych 

pozwalających na wyznaczenie komponentu udziału czasu obsługi linii komunikacyjnych 

nowym taborem w ogólnym czasie obsługi wszystkich linii. Warto jednak zastrzec, 

że występujące braki danych nie przekładają się w żaden istotny sposób na możliwość 

wyznaczenia wartości wskaźników. Konstruując algorytmy wskaźników założono bowiem, 

że dane o udziale czasu wykorzystania nowego taboru mogą być niedostępne w części 

obszarów. Algorytm ustalono zatem tak, by wartości wskaźników dało się ustalić w oparciu 

o dane ukazujące udział liczby nowych pojazdów w liczebności taboru ogółem. 

3.1.2. Kluczowe dane uzyskiwane od mieszkańców 

Średnia roczna częstość korzystania z komunikacji miejskiej
13

 ustalona została 

w każdym z dwunastu obszarów, oddzielnie dla mieszkańców zamieszkujących obszar gminy 

będącej siedzibą beneficjenta oraz obszar gmin przyległych obsługiwanych wspartą 

                                                 

12
 Średni dobowy czas obsługi linii komunikacyjnych nowym taborem nie był obowiązkowym wskaźnikiem 

służącym monitorowaniu Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Beneficjenci mogli wpisać ten wskaźnik jako 

dodatkowy. Ponieważ nie wszyscy beneficjenci zbierali takie dane, to dla części obszarów nie można było 

wyznaczyć wielkości UDNT. Dla przykładu, w obszarze Poznania wskaźnik mierzono w dwóch projektach:  

nr 02.05.02-30-001/09 z konkursu z 2009 roku oraz nr 02.05.02-30-014/10 z konkursu z 2010 roku, a dla dwóch 

pozostałych projektów realizowanych w Poznaniu oraz w obszarze Jarocina, Swarzędza oraz Gniezna wskaźnik 

średniego dobowego czasu obsługi linii komunikacyjnych nowym taborem nie był monitorowany. 
13

 Średnia roczna częstość korzystania z komunikacji miejskiej konieczna była do oszacowania 

prawdopodobieństwa przejazdu nowym taborem. Im większa jest taka częstość, tym większa szansa na to, 

że osoba korzystająca z komunikacji odbędzie podróż nowo zakupionym autobusem. 
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komunikacją. Ustalając wartość średniej rocznej częstotliwości korzystania oparto się 

na pytaniu: Jak często korzysta Pan/Pani z komunikacji publicznej (autobusów komunikacji 

publicznej) w ciągu okresu po zakończeniu projektów?
14

. Korzystający z komunikacji 

publicznej respondenci mogli wybrać następujące odpowiedzi: Codziennie lub prawie 

codziennie; Kilka razy w tygodniu; Kilka razy w miesiącu; Kilka razy w roku, którym 

przyporządkowano odpowiednie wagi równe 260, 104, 60 i 12
15

. Średnia częstotliwość 

rocznych przejazdów w każdym obszarze oraz każdej warstwie gminnej wewnątrz obszaru 

zawiera tabela 5. 

Tabela 5. Wartości wag częstotliwości korzystania z komunikacji miejskiej (CATI)  

Nazwa obszaru 
Warstwa I – gmina będąca 

siedzibą Beneficjenta 

Warstwa II – obszar gmin 

przyległych objętych wspartą 

komunikacją 

Poznań 95 60 

Kalisz 113 82 

Leszno 93 124 

Konin 114 94 

Ostrów Wielkopolski 94 133 

Gniezno 120 157 

Wągrowiec  144 - 

Swarzędz 104 134 

Jarocin 110 - 

Luboń 124 113 

Krotoszyn 129 124 

Piła 113 - 

 Analizując powyższe zestawienie można zauważyć, że wartości średniej 

częstotliwości korzystania z komunikacji miejskiej w poszczególnych obszarach są znacznie 

zróżnicowane. Warto przy tym wskazać, że uśrednione wartości są na tyle wysokie, że – 

statystycznie rzecz ujmując – wszyscy mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej 

na obszarach wspartych projektami w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 posiadają 

prawie stuprocentowe szanse skorzystania z taboru zakupionego w ramach projektu. 

  

                                                 

14
 Pytanie P1 lub P2 w kwestionariuszu ankiety. 

15
 Przyjęto założenie, że osoba korzystająca codziennie lub prawie codziennie przejeżdża przynajmniej 5 razy  

w tygodniu x 52 tygodnie w roku, kilka razy w tygodniu – 2 x 52 tygodnie w roku, kilka razy w miesiącu –  

5 x 12 miesięcy, dla odpowiedzi kilka razy w roku -1 x 12 miesięcy. 
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3.2. Opis metodologii wyznaczania wartości wskaźnika: Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej 

Jak już wspomniano, wartość wskaźnika Liczba osób korzystających z komunikacji 

miejskiej składa się z dwóch wskaźników cząstkowych, tj.: (1) liczby osób korzystających 

w ciągu roku z wszystkich używanych i zakupionych w ramach projektu jednostek taboru 

komunikacji miejskiej, (2) liczby osób korzystających w ciągu roku z odcinka sieci 

komunikacyjnej powstałej w ramach projektu. 

(1)          
     

   

gdzie: 

 l = {1, 2, …, 12} odpowiada każdemu z 12 obszarów objętych badaniem; 

    
  oznacza wskaźnik 1

I
.: Liczbę osób korzystających z ulepszonej komunikacji 

miejskiej – czynnik I (zakup nowego taboru – dla każdego z 12 obszarów wsparcia); 

    
   oznacza wskaźnik 1

II
.: Liczbę osób korzystających z ulepszonej komunikacji 

miejskiej – czynnik II (budowa nowej linii – dla obszaru Poznania
16

). 

 

3.2.1. Algorytm wyznaczania wartości wskaźnika 1
I
.: Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej – czynnik I (zakup nowego taboru) 

(2)      
  ∑   ∑  ̂  

  
              (      )

 ̅    (      )
 ̅   

    

gdzie: 

 l = {1, 2, …, 12}. Kolejne liczby odpowiadają każdemu z 12 obszarów objętych 

badaniem; 

 i = {1, 2} odpowiada w każdym l-tym obszarze dwóm warstwom badawczym 

obejmującym: (1) gminę objętą wsparciem, w której siedzibę ma Beneficjent, 

(2) pozostałe gminy objęte wspartą komunikacją miejską.  

 j = {1, 2} odpowiada dwóm populacyjnym warstwom wiekowym wyróżnionym 

w badaniach reprezentatywnych ludności, przy czym: 

o j = 1 oznacza osoby w wieku 6-15 lat (pośrednio objęte badaniem, tzn. ta kategoria 

wiekowa osób zamieszkujących obszary objęte wsparciem w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 nie wchodziła w zakres prób badawczych 

w badaniach CATI. O osobach w wieku 6-15 wnioskowano jednak w sposób pośredni, 

tzn. częstość korzystania oraz fakt rozpoczęcia korzystania z komunikacji miejskiej 

przez osoby z tej kategorii wiekowej ustalono poprzez zadanie odpowiednich pytań 

                                                 

16
 Dotyczy to dwóch nowych linii tramwajowych na terenie Poznania, tj. trasy tramwajowej na Franowo 

(odcinek od os. Lecha) oraz przedłużenia trasy PST na Dworzec Zachodni (wraz z wjazdem trasy  

na ul. Głogowską). 
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mieszkańcom z kategorii wiekowej 16+. Uzyskane w ten sposób wyniki obarczone są 

błędami o maksymalnych wartościach nieprzekraczających wielkości założonych 

w metodologii badania); 

o j = 2 oznacza osoby w wieku 16 lat i więcej (warstwę objętą badaniem); 

    oznacza wagę analityczną i-tej warstwy gminnej w l-tym obszarze (korekta 

procentowego udziału w próbie respondentów i-tej warstwy gminnej do ich rzeczywistego 

udziału we wszystkich badanych gminach l-tego obszaru); 

     oznacza liczebności populacji j-tej kategorii wiekowej w i-tej warstwie gminnej 

objętej badaniem; 

      jest opisanym wcześniej udziałem czasu wykorzystania nowego taboru 

w całkowitym czasie obsługi linii komunikacyjnych; 

      jest opisanym już wcześniej udziałem nowego taboru w liczebności całego taboru; 

  ̅  jest omawianym wcześniej wykładnikiem potęgi uwzględniającej w każdym l-tym 

obszarze prawdopodobieństwo przejazdu nowym taborem przy określonej średniej 

częstości korzystania z komunikacji miejskiej. 

  ̂  
  oszacowanie odsetka osób w wieku 6-15 korzystających z komunikacji (nowy tabor) 

w i-tej warstwie gminnej; 

  ̂  
  oszacowanie odsetka osób 16+ korzystających z komunikacji (nowy tabor) w i-tej 

warstwie gminnej, gdzie: 

 ̂  
     

 (     )
 ̂  

 (     )
    

 (     )
 ̂  

 (     )
    

 (     )
 ̂  

 (     )
    

 (   )
 ̂  

 (   )
, 

przy czym: 

o    
 (     )

,    
 (     )

,    
 (     )

,    
 (   )

 oznaczają wagi analityczne odpowiedniej 

kategorii wiekowej osób 16+ w i-tej warstwie gminnej (korekta udziału w próbie osób 

z danej kategorii wiekowej do ich rzeczywistego udziału w populacji 16+ w danej 

warstwie gminnej); 

o  ̂  
 (     )

,  ̂  
 (     )

,  ̂  
 (     )

,  ̂  
 (   )

 oznaczają oszacowanie odsetka osób 

korzystających z komunikacji autobusowej w i-tej warstwie gminnej w odpowiedniej 

kategorii wiekowej osób 16+. 

Oszacowania odsetków osób korzystających z ulepszonej komunikacji miejskiej dla 

każdego z obszarów przedstawia tabela 6. 
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Tabela 6. Wartości kluczowych danych pozyskanych z badań CATI służących wyznaczeniu 

wartości wskaźnika (1) Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej 

Wskaźniki obszarowe 

Warstwa I – 

gmina będąca 

siedzibą 

Beneficjenta 

Warstwa II – 

obszar gmin 

przyległych 

objętych 

wspartą 

komunikacją 

Obszar Poznań 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,243 0,356 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,624 0,191 

Obszar Kalisz 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,376 0,206 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,603 0,304 

Obszar Leszno 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,219 0,328 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,301 0,346 

Obszar Konin 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,443 0,278 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,497 0,309 

Obszar Ostrów Wielkopolski 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,541 0,324 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,278 0,491 

Obszar Gniezno 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,495 0,125 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,515 0,289 

Obszar Wągrowiec 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,513 -
17

 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,496 - 

Obszar Swarzędz 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,419 0,291 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,405 0,543 

Obszar Jarocin 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,253 - 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,489 - 

Obszar Luboń 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,386 0,348 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,774 0,504 

Obszar Krotoszyn 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,417 0,286 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,454 0,579 

Obszar Piła 

Odsetek osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,651 - 

Odsetek osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,336 - 

Analizując otrzymane wartości odsetków osób korzystających z wspartej komunikacji 

miejskiej można zauważyć znaczne międzyobszarowe różnice. Wśród mieszkańców 

                                                 

17
 Obszar działalności komunikacji miejskiej w Wągrowcu, Jarocinie oraz Pile obejmuje wyłącznie 

mieszkańców gmin będących siedzibą Beneficjenta Działania 2.5 WRPO 2007-2013.  
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w kategorii wiekowej powyżej 16 roku życia najmniejszy odsetek osób zadeklarował 

korzystanie z komunikacji miejskiej w warstwie gmin przyległych do m. Poznania (19,1%), 

z kolei największy w warstwie obejmującej obszar m. Lubonia (77,4%). W kategorii osób 

w wieku od 6 do 15 roku życia najmniejszy odsetek osób korzystających z komunikacji 

miejskiej (według deklaracji badanych osób w wieku powyżej 16 lat) odnotowano w gminach 

przyległych do Gniezna (12,5%), największy z kolei w Pile (65,1%). 

3.2.2. Algorytm wyznaczania wartości wskaźnika 1
II

.: Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej – czynnik II (budowa nowej linii) 

(2)      
   ∑   ∑  ̂  

   
      

 
    

gdzie: 

 l = {1, 2, …, 12}. Kolejne liczby odpowiadają każdemu z 12 obszarów objętych 

badaniem; 

 i = {1, 2} odpowiada w każdym l-tym obszarze dwóm warstwom badawczym 

obejmującym: (1) gminę objętą wsparciem, w której siedzibę ma Beneficjent,  

(2) pozostałe gminy objęte wspartą komunikacją miejską.  

 j = {1, 2} odpowiada dwóm populacyjnym warstwom wiekowym wyróżnionym 

w badaniach reprezentatywnych ludności, przy czym: 

o j = 1 oznacza osoby w wieku 6-15 lat (pośrednio objęte badaniem); 

o j = 2 oznacza osoby w wieku 16 lat i więcej (objęte badaniem); 

    oznacza wagę analityczną i-tej warstwy gminnej w l-tym obszarze (korekta 

procentowego udziału w próbie respondentów i-tej warstwy gminnej do ich rzeczywistego 

udziału we wszystkich badanych gminach l-tego obszaru); 

     oznacza liczebności populacji j-tej kategorii wiekowej w i-tej warstwie gminnej 

objętej badaniem. 

  ̂  
   oszacowanie odsetka osób w wieku 6-15 lat korzystających z ulepszonej komunikacji 

(korzystający wyłącznie z nowej linii lub korzystający z nowej linii oraz z nowego taboru) 

w i-tej warstwie gminnej; 

  ̂  
   oszacowanie odsetka osób 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji (korzystający 

wyłącznie z nowej linii lub korzystający z nowej linii oraz z nowego taboru) w i-tej 

warstwie gminnej, gdzie: 

 ̂  
      

  (     )
 ̂  

  (     )
    

  (     )
 ̂  

  (     )
    

  (     )
 ̂  

  (     )
    

  (   )
 ̂  

  (   )
,  

przy czym: 

o    
  (     )

,    
  (     )

,    
  (     )

,    
  (   )

 oznaczają wagi analityczne odpowiedniej 

kategorii wiekowej osób 16+ w i-tej gminie (korekta udziału w próbie osób z danej 

kategorii wiekowej do ich rzeczywistego udziału w populacji 16+ w danej warstwie 

gminnej); 
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o  ̂  
  (     )

,  ̂  
  (     )

,  ̂  
  (     )

,  ̂  
  (   )

 oznaczają oszacowanie odsetka osób 

korzystających z ulepszonej komunikacji (korzystający wyłącznie z nowej linii lub 

korzystający z nowej linii tramwajowej oraz autobusów) w i-tej warstwie gminnej 

w odpowiedniej kategorii wiekowej osób 16+. 

3.3. Opis metodologii wyznaczania wartości wskaźnika Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu 

Wskaźnik ten składa się z dwóch wskaźników cząstkowych, tzn.: (1) liczby osób, 

które rozpoczęły korzystanie z zakupionych w ramach projektu jednostek taboru komunikacji 

miejskiej, (2) liczby osób, które rozpoczęły korzystanie z odcinka sieci komunikacyjnej 

powstałej w ramach projektu. 

(1)            
      

   

gdzie: 

 l = {1, 2, …, 12} odpowiada każdemu z 12 obszarów objętych badaniem; 

     
  oznacza wskaźnik 2

I
.: liczbę osób, które rozpoczęły korzystanie z zakupionych 

w ramach projektu jednostek taboru komunikacji miejskiej – czynnik I (zakup nowego 

taboru); 

     
   oznacza wskaźnik 2

II
.: liczbę osób, które rozpoczęły korzystanie z odcinka sieci 

komunikacyjnej powstałej w ramach projektu – czynnik II (budowa nowej linii). 

3.3.1. Algorytm wyznaczania wartości wskaźnika 2
I
.: Liczba osób, które rozpoczęły 

korzystanie z zakupionych w ramach projektu jednostek taboru komunikacji miejskiej – 

czynnik I (zakup nowego taboru) 

(2)       
  ∑   ∑   ̂  

  
              (      )

 ̅    (      )
 ̅   

    

gdzie: 

 l = {1, 2, …, 12}, i = {1, 2}, j = {1, 2},   ,    ,     ,      oraz  ̅  oznaczają jak  

we wskaźniku 1
1
; 

   ̂  
  oszacowanie odsetka osób w wieku 6-15, które rozpoczęły korzystanie 

z zakupionych w ramach projektu jednostek taboru komunikacji miejskiej w i-tej 

warstwie gminnej; 

  ̂  
  oszacowanie odsetka osób 16+, które rozpoczęły korzystanie z zakupionych w ramach 

projektu jednostek taboru komunikacji miejskiej w i-tej warstwie gminnej, gdzie: 

 ̂  
     

 (     )
  ̂  

 (     )
    

 (     )
  ̂  

 (     )
    

 (     )
  ̂  

 (     )
    

 (   )
  ̂  

 (   )
,  

przy czym: 

o    
 (     )

,    
 (     )

,    
 (     )

,    
 (   )

 oznaczają wagi analityczne odpowiedniej 

kategorii wiekowej osób 16+ w i-tej warstwie gminnej (korekta udziału w próbie osób 

z danej kategorii wiekowej do ich rzeczywistego udziału w populacji 16+ w danej 

warstwie gminnej) 
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o   ̂  
 (     )

,   ̂  
 (     )

,   ̂  
 (     )

,   ̂  
 (   )

 oznaczają oszacowanie odsetka osób, 

które rozpoczęły korzystanie z zakupionych w ramach projektu jednostek taboru 

komunikacji miejskiej w i-tej warstwie gminnej w odpowiedniej kategorii wiekowej 

osób 16+. 

Oszacowania odsetków osób, które rozpoczęły korzystanie z ulepszonej komunikacji 

miejskiej dla każdego z obszarów przedstawia tabela 7.  
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Tabela 7. Wartości kluczowych danych pozyskanych z badań CATI służących wyznaczeniu 

wartości wskaźnika (2) Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej 

w ramach Programu 

Wskaźniki obszarowe 

Warstwa I – 

gmina będąca 

siedzibą 

Beneficjenta 

Warstwa II – 

obszar gmin 

przyległych 

objętych wspartą 

komunikacją 

Obszar Poznań 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,097 0,244 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,078 0,024 

Obszar Kalisz 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,333 0,163 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,077 0,086 

Obszar Leszno 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,219 0,149 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,067 0,064 

Obszar Konin 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,186 0,134 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,076 0,080 

Obszar Ostrów Wielkopolski 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,432 0,085 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,030 0,050 

Obszar Gniezno 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,257 0,125 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,146 0,000 

Obszar Wągrowiec 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,2565 -
18

 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,1193 - 

Obszar Swarzędz 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,218 0,152 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,064 0,071 

Obszar Jarocin 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,169 - 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,091 - 

Obszar Luboń 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,229 0,268 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,109 0,092 

Obszar Krotoszyn 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,167 0,154 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,129 0,091 

Obszar Piła 

Odsetek nowych osób w wieku 6-15 korzystających z ulepszonej komunikacji 0,415 - 

Odsetek nowych osób w wieku 16+ korzystających z ulepszonej komunikacji 0,074 - 

Poszczególne projekty realizowane w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 miały 

różne daty zakończenia realizacji, a zatem, w trakcie wywiadów CATI prowadzonych 

z mieszkańcami jednoznacznie wskazywano badanym osobom, iż okres, do którego mają oni 

odnieść pytanie o rozpoczęcie korzystania z komunikacji miejskiej, obejmuje czas pomiędzy 

                                                 

18
 Obszar działalności komunikacji miejskiej w Wągrowcu, Jarocinie oraz Pile obejmuje wyłącznie 

mieszkańców gmin będących siedzibą Beneficjenta Działania 2.5 WRPO 2007-2013.  
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rokiem zakończenia projektu, a rokiem 2015. Zabieg taki miał na celu wyłonienie z grona 

wszystkich mieszkańców wyróżnić tych, którzy nie korzystali z komunikacji przed realizacją 

projektu, a rozpoczęli korzystanie z niej po jego zakończeniu.  

3.3.2. Algorytm wyznaczania wartości wskaźnika 2
II

.: Liczba osób, które rozpoczęły 

korzystanie z odcinka sieci komunikacyjnej powstałej w ramach projektu – czynnik II 

(budowa nowej linii) 

(2)       
   ∑   ∑   ̂  

   
      

 
    

gdzie: 

 l = {1, 2, …, 12}, i = {1, 2}, j = {1, 2},    oraz     oznacza jak wcześniej; 

    ̂  
   oszacowanie odsetka osób w wieku 6-15, które rozpoczęły korzystanie z odcinka 

sieci komunikacyjnej powstałej w ramach projektu (rozpoczęły korzystanie z nowej linii 

lub z nowej linii oraz z nowego taboru) w i-tej warstwie gminnej; 

   ̂  
   oszacowanie odsetka osób 16+, które rozpoczęły korzystanie z odcinka sieci 

komunikacyjnej powstałej w ramach projektu (rozpoczęły korzystanie z nowej linii lub 

z nowej linii oraz z nowego taboru) w i-tej warstwie gminnej, gdzie: 

  ̂  
      

  (     )
  ̂  

  (     )
    

  (     )
  ̂  

  (     )
    

  (     )
  ̂  

  (     )
 

   
  (   )

  ̂  
  (   )

,  

przy czym: 

o    
  (     )

,    
  (     )

,    
  (     )

,    
  (   )

 oznaczają wagi analityczne odpowiedniej 

kategorii wiekowej osób 16+ w i-tej warstwie gminnej (korekta udziału w próbie osób 

z danej kategorii wiekowej do ich rzeczywistego udziału w populacji 16+ w danej 

warstwie gminnej); 

o   ̂  
  (     )

,   ̂  
  (     )

,   ̂  
  (     )

,   ̂  
  (   )

 oznaczają oszacowanie odsetka osób, 

które rozpoczęły korzystanie z odcinka sieci komunikacyjnej powstałej w ramach 

projektu (rozpoczęły korzystanie z nowej linii lub z nowej linii oraz z nowego taboru) 

w i-tej warstwie gminnej w odpowiedniej kategorii wiekowej osób 16+. 

 

3.4. Wartości wskaźników Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz 

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

Programu 

Tabela 8 zawiera zestawienie wartości wskaźnika Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej dla każdego z dwunastu obszarów objętych interwencją oraz wartość 

łączną dla całego Programu. W przypadku obszaru Poznania, wartość wskaźnika zawiera 

zarówno informacje o liczbie osób korzystających z nowych autobusów, jak również 

z nowych linii tramwajowych.  
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Tabela 8. Wartości Wskaźnika I: Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej dla 

poszczególnych obszarów 

Nazwa obszaru 
Oszacowanie 

wartości wskaźnika 

Błędy oszacowania
19

 

Wartość 

minimalna 

Wartość 

maksymalna 

Poznań 317 695 305 940 329 450 

Kalisz 76 985 74 137 79 833 

Leszno 19 984 19 245 20 723 

Konin 44 361 42 720 46 002 

Ostrów Wielkopolski 61 225 58 654 63 796 

Gniezno 33 960 32 534 35 386 

Wągrowiec  17 586 16 847 18 325 

Swarzędz 22 084 21 156 23 012 

Jarocin 19 982 19 143 20 821 

Luboń 40 707 38 997 42 417 

Krotoszyn 54 736 52 437 57 035 

Piła 26 131 25 033 27 229 

Wartość łączna dla Działania 2.5 WRPO 2007-2013 735 436 706 843 764 029 

Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej w ciągu roku wynosi łącznie 

ponad 735 tys. osób
20

 dla wszystkich badanych obszarów, co stanowi ponad 40% ludności 

w wieku 6 lat i więcej zamieszkującej obszary objęte wsparciem w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Na wartość wskaźnika Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej zdecydowanie największy wpływ ma liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej w obszarze obejmującym Poznań oraz gminy przyległe, co wynika 

z liczebności populacji osób w wieku 6 lat i więcej zamieszkującej te obszary oraz 

z wysokiego poziomu zapotrzebowania na mobilność miejską w obszarze aglomeracji 

poznańskiej.  

Tabela 9 zawiera oszacowanie wartości wskaźnika Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej, w układzie poszczególnych projektów.  

  

                                                 

19
 Błędy oszacowania wyznaczono przyjmując 90% poziom ufności oraz maksymalne wielkości błędów równe 

3,7% dla obszarów m. Poznania, m. Kalisza, m. Leszna oraz m. Konina, natomiast 4,2% dla pozostałych 

obszarów. Wielkości błędów statystycznych ustalono dla zrealizowanych wielkości prób badawczych. 
20

 Przyjmując 90% poziom ufności oraz założone w każdym obszarze maksymalne wielkości błędów 

statystycznych wartość wskaźnika mieści się w przedziale pomiędzy 706 843 a 764 029 osób. 
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Tabela 9. Wartości wskaźnika I: Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej dla 

poszczególnych projektów 

 

Warto zaznaczyć, że suma wartości wskaźników na poziomie projektów nie będzie 

równa wartości wskaźnika dla całego Programu. Wynika to z charakteru projektów 

                                                 

21
 Błędy oszacowania wyznaczono przyjmując 90% poziom ufności oraz maksymalne wielkości błędów równe 

3,7% dla obszarów m. Poznania, m. Kalisza, m. Leszna oraz m. Konina, natomiast 4,2% dla pozostałych 

obszarów. 

Tytuł projektu 
Oszacowanie 

wskaźnika 

Błędy oszacowania
21

 

Wartość 

minimalna 

Wartość 

maksymalna 

Poznań: Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

autobusów niskopodłogowych 
231 331 222 772 239 890 

Poznań: Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

autobusów niskopodłogowych – etap II 
86 363 83 168 89 558 

Poznań: Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju 

(PST) do Dworca Zachodniego  
57 911 55 768 60 054 

Poznań: Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo 66 756 64 286 69 226 

Kalisz: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 

w Kaliszu 
25 662 24 713 26 611 

Kalisz: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 

w Kaliszu - etap II 
51 323 49 424 53 222 

Leszno: Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Lesznie 
19 984 19 245 20 723 

Konin: Wymiana taboru (autobusów) - MZK 44 361 42 720 46 002 

Ostrów Wielkopolski: Zakup 5 autobusów niskopodłogowych 

dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
27 830 26 661 28 999 

Ostrów Wielkopolski: 6 ekologicznych autobusów dla miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego 
33 395 31 992 34 798 

Gniezno: Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej 

w Gnieźnie 
3 396 3 253 3 539 

Wągrowiec: Poprawa dostępności i jakości transportu 

publicznego w Wągrowcu poprzez zakup 4 nowoczesnych 

autobusów 

17 586 16 847 18 325 

Swarzędz: Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu 

publicznego Miasta i Gminy Swarzędz 
13 803 13 223 14 383 

Swarzędz: Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu 

publicznego Miasta i Gminy Swarzędz – etap II 
8 281 7 933 8 629 

Jarocin: Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska 

autobusów dla JLA 
7 685 7 362 8 008 

Jarocin: Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej 

w Jarocinie 
12 297 11 781 12 813 

Luboń: Wzmocnienie potencjału transportu publicznego 

w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich 
40 707 38 997 42 417 

Krotoszyn: Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o. 

Poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów 
54 736 52 437 57 035 

Piła: Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów 

niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej 

w mieście Piła 

26 131 25 033 27 229 
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wdrażanych w Poznaniu. Istnieje bowiem możliwość, iż część osób korzystała zarówno 

z nowego taboru, jak i nowych linii tramwajowych. Osoby takie były zliczane w odniesieniu 

do każdego z projektów, ale tylko raz liczone w oszacowaniu wskaźnika dla całego obszaru. 

Stąd też, zsumowane wartości wskaźników dla poszczególnych projektów dadzą wartość 

większą, niż wartość wskaźnika dla całego Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

Tabela 10 zawiera zestawienie wartości wskaźnika Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu.  

Tabela 10. Wartości wskaźnika II: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach Programu dla poszczególnych obszarów 

Nazwa obszaru 
Oszacowanie 

wartości wskaźnika 

Błędy oszacowania
22

 

Wartość 

minimalna 

Wartość 

maksymalna 

Poznań 44 313 42 673 45 953 

Kalisz 16 301 15 698 16 904 

Leszno 5 527 5 323 5 731 

Konin 8 669 8 348 8 990 

Ostrów Wielkopolski 9 343 8 951 9 735 

Gniezno 10 385 9 949 10 821 

Wągrowiec  4 789 4 588 4 990 

Swarzędz 4 346 4 163 4 529 

Jarocin 4 276 4 096 4 456 

Luboń 8 258 7 911 8 605 

Krotoszyn 11 849 11 351 12 347 

Piła 7 806 7 478 8 134 

Wartość łączna dla Działania 2.5 WRPO 2007-2013 135 862 130 530 141 194 

Warto przypomnieć, że osiągnięta wartość wskaźnika Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu jest miernikiem 

skuteczności realizacji celów zapisanych w WRPO 2007-2013. Założona dla niego wartość 

docelowa wynosiła 100 tys. osób. Przeprowadzone szacowanie osiągniętej wartości 

wskaźnika pozwala stwierdzić, iż docelowa wartość została osiągnięta, ponieważ w całym 

okresie po zakończeniu realizacji projektów odnotowano ponad 135 tys. nowych osób 

korzystających ze wspartej komunikacji miejskiej (docelowa wartość wskaźnika została 

osiągnięta nawet w przypadku wystąpienia maksymalnej wielkości błędu oszacowania). 

                                                 

22
 Błędy oszacowania wyznaczono przyjmując 90% poziom ufności oraz maksymalne wielkości błędów równe 

3,7% dla obszarów m. Poznania, m. Kalisza, m. Leszna oraz m. Konina, natomiast 4,2% dla pozostałych 

obszarów. 
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Tabela 11. Wartości wskaźnika II: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach Programu dla poszczególnych projektów 

Pewną trudność interpretacyjną w analizie wskaźnika Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu stanowić mogą projekty 

                                                 

23
 Błędy oszacowania wyznaczono przyjmując 90% poziom ufności oraz maksymalne wielkości błędów równe 

3,7% dla obszarów m. Poznania, m. Kalisza, m. Leszna oraz m. Konina, natomiast 4,2% dla pozostałych 

obszarów. 

Tytuł projektu 
Oszacowanie 

wskaźnika 

Błędy oszacowania
23

 

Wartość 

minimalna 

Wartość 

maksymalna 

Poznań: Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

autobusów niskopodłogowych 
32 267 31 073 33 461 

Poznań: Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

autobusów niskopodłogowych – etap II 
12 046 11 600 12 492 

Poznań: Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju 

(PST) do Dworca Zachodniego  
57 911 55 768 60 054 

Poznań: Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo 66 756 64 286 69 226 

Kalisz: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 

w Kaliszu 
5 434 5 233 5 635 

Kalisz: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 

w Kaliszu - etap II 
10 867 10 465 11 269 

Leszno: Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Lesznie 
5 527 5 323 5 731 

Konin: Wymiana taboru (autobusów) - MZK 8 669 8 348 8 990 

Ostrów Wielkopolski: Zakup 5 autobusów niskopodłogowych 

dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
4 247 4 069 4 425 

Ostrów Wielkopolski: 6 ekologicznych autobusów dla miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego 
5 096 4 882 5 310 

Gniezno: Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej 

w Gnieźnie 
10 385 9 949 10 821 

Wągrowiec: Poprawa dostępności i jakości transportu 

publicznego w Wągrowcu poprzez zakup 4 nowoczesnych 

autobusów 

4 789 4 588 4 990 

Swarzędz: Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu 

publicznego Miasta i Gminy Swarzędz 
2 716 2 602 2 830 

Swarzędz: Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu 

publicznego Miasta i Gminy Swarzędz – etap II 
1 630 1 562 1 698 

Jarocin: Zakup 8 ekologicznych i przyjaznych dla środowiska 

autobusów dla JLA 
1 645 1 576 1 714 

Jarocin: Zakup pięciu autobusów komunikacji miejskiej 

w Jarocinie 
2 631 2 520 2 742 

Luboń: Wzmocnienie potencjału transportu publicznego 

w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich 
8 258 7 911 8 605 

Krotoszyn: Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o. 

Poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów 
11 849 11 351 12 347 

Piła: Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów 

niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej 

w mieście Piła 

7 806 7 478 81 34 
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polegające na wybudowaniu dwóch nowych linii tramwajowych w Poznaniu (trasy łączącej 

osiedle Lecha z pętlą Franowo oraz trasy przedłużającej linię PST na Dworzec Zachodni). 

W tym przypadku, każda z osób, która choć raz skorzystała z tych nowych linii jest nowym 

pasażerem wspartej komunikacji, jednak tylko część z takich osób faktycznie rozpoczęła 

korzystanie z komunikacji miejskiej dopiero po zakończeniu tych projektów. Analiza danych 

pochodzących z badań CATI pozwoliła przy tym na wykazanie zależności, że wszystkie 

osoby, które rozpoczęły korzystanie z komunikacji po zakończeniu projektu i skorzystały 

z nowych linii tramwajowych, korzystały również z nowych autobusów zakupionych 

w ramach wspartej komunikacji. A zatem, nowi pasażerowie wybudowanych linii 

tramwajowych zostali uwzględnieni jako nowi pasażerowie komunikacji już we wskaźnikach 

odnoszących się do zakupu nowego taboru autobusowego. Innymi słowy, w tych dwóch 

konkretnych przypadkach przyrost liczby pasażerów linii tramwajowych nie skutkuje 

zmianami wartości wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach Programu. 

 3.5. Uwarunkowania wartości wskaźników rezultatu 

Na uzyskane wartości wskaźników wywierają wpływ liczne i różnorodne czynniki 

sukcesu obejmujące między innymi społeczno-ekonomiczną specyfikę poszczególnych 

obszarów oraz zmienne potrzeby i zachowania komunikacyjne mieszkańców. W ramach 

niniejszego podrozdziału przedstawiono analizy statystyczne demonstrujące uwarunkowanie 

wartości wskaźników rezultatu ze względu na ilościowe wskaźniki kontekstu lokalnego.  

Dwa kolejne diagramy korelacyjne przedstawiają uwarunkowania wartości 

wskaźników rezultatu od wielkości populacji obszarów objętych badaniem.  
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Wykres 1. Zależność korelacyjna Liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej od wielkości 

populacji badanych obszarów
24

 

 

Wykres 2. Zależność korelacyjna Przyrostu liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach Programu od wielkości populacji badanych obszarów
25

 

 

Na wykresach 1 oraz 2 zaznaczone zostały linie trendu (wraz z wartościami 

oszacowań współczynników regresji) oraz wartości wskaźników determinacji, ukazują one, 

w jakim stopniu oszacowania obu wskaźników zależą od wielkości populacji. W obu 

                                                 

24
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS.  

25
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS. 
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przypadkach otrzymano zależność wprost proporcjonalną, a wskaźniki determinacji ukazują, 

że wielkość populacji pozwala wyjaśnić odpowiednio ponad 86% i prawie 83% wartości 

uzyskanych oszacowań Liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej i Przyrostu liczby 

ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu. Innymi słowy, 

wielkość populacji jest czynnikiem decydującym w przeważającym stopniu o wielkościach 

uzyskanych wartości wskaźników, tzn. im większa jest populacja na obszarach objętych 

wsparciem, tym większy był Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach Programu oraz Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. 

Powyższa analiza uzupełniona została procedurą regresji wielokrotnej, w której – poza 

wielkością populacji (WLo_BDL_01) – włączono również inne wskaźniki kontekstu 

lokalnego, takie jak: liczba osób bezrobotnych (WLo_BDL_02), liczba samochodów 

przypadających na 10 tys. osób (WLo_BDL_03), całkowita długość ścieżek rowerowych 

(WLo_BDL_04), ceny biletów komunikacji miejskiej przewoźników korzystających 

ze wsparcia (WLo_BEN_01), ocena jakości komunikacji (WLo_CATI_01), ocena zmian 

w komunikacji (WLo_CATI_02), ocena adekwatności wsparcia (WLo_CATI_03), skłonność 

do korzystania z komunikacji (WLo_CATI_04). Dodatkowo do analiz włączono również 

charakterystykę typu gminy będącej siedzibą Beneficjenta w podziale na miasto na prawach 

powiatu oraz na pozostałe gminy. Otrzymane wyniki przedstawia tabela 12. 
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Tabela 12. Analiza regresji wielokrotnej (standaryzowane wartości współczynników regresji) 

dla wskaźników Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu
26

 

Zmienne kontekstu lokalnego 
Liczba osób korzystających 

z komunikacji miejskiej  

Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach 

Programu 

WLo_BDL_01 0,501* 0,649* 

WLo_BDL_02 0,092 0,036 

WLo_BDL_03 0,080 -0,284 

WLo_BDL_04 0,438* 0,324 

WLo_BEN_01 0,184 0,401 

WLo_CATI_01 0,113 -0,237 

WLo_CATI_02 0,178 0,470* 

WLo_CATI_03 0,136* -0,054 

WLo_CATI_04 0,076 0,061 

Typ gminy (siedziba Beneficjenta) 0,017* -0,200 

R
2 

99,9% 99,9% 

* zależność istotna statystycznie na poziomie ufności równym 0,9. 

Spośród wszystkich wskaźników kontekstu lokalnego na wielkość wskaźnika Liczba 

osób korzystających z komunikacji miejskiej, istotny statystycznie wpływ posiadają 

wskaźniki: WLo_BDL_01, WLo_BDL_04, WLo_CATI_03 oraz typ gminy. Wartości 

standaryzowanych współczynników regresji świadczą przy tym o występowaniu zależności 

wprost proporcjonalnej pomiędzy tymi predykatorami (im większe wartości zmiennych 

niezależnych w modelu regresji tym większe wartości wskaźników), tj. wielkością gminy, 

całkowitą długością ścieżek rowerowych, skłonnością do korzystania z komunikacji oraz 

typem gminy (większe wartości wskaźników w miastach na prawach powiatów), a Liczbą 

osób korzystających z komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o wpływ wskaźników kontekstu 

lokalnego na wartość wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskie 

wspartej w ramach Programu, to istotny statystycznie wpływ posiada przede wszystkim 

liczebność populacji oraz ocena zmian, jakie zaszły w komunikacji miejskiej po realizacji 

projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

Zaprezentowane wyniki analizy regresji wielokrotnej odnosiły się do makro-

zmiennych, tzn. danych zagregowanych na poziomie obszarów objętych wspartą komunikacją 

miejską, a jej podstawowym założeniem była identyfikacja czynników mających istotne 

przełożenie na wartości wskaźników Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji 

                                                 

26
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS.  
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miejskiej wspartej w ramach Programu oraz Liczba osób korzystających z komunikacji 

miejskiej. W poniższej tabeli przedstawiono z kolei wynik analizy regresji logistycznej 

odnoszącej się do poziomu (mikro) analizy, tj. do studiów ukierunkowanych na analizę 

uwarunkowań indywidualnych skłonności mieszkańców badanych obszarów objętych 

wspartą komunikacja miejską do korzystania z komunikacji publicznej przynajmniej kilka 

razy w tygodniu oraz skłonności mieszkańców do rozpoczęcia korzystania z komunikacji 

publicznej wspartej w ramach Programu. Zmienne zależne (wyjaśniane) zostały zdefiniowane 

w taki sposób, że osobom korzystającym z komunikacji miejskiej przynajmniej kilka razy 

w tygodniu (zmienna 1) oraz osobom deklarującym rozpoczęcie korzystania z komunikacji po 

zakończeniu projektu (zmienna 2) przyporządkowano wartość 1, natomiast osobom 

korzystającym z komunikacji miejskiej rzadziej niż kilka razy w tygodniu lub 

niekorzystającym w ogóle, a także osobom deklarującym, iż z komunikacji publicznej 

korzystali również przed realizacją projektów współfinansowanych w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013, przyporządkowano wartość równą 0. Zbiór predykatorów, tj. zmiennych 

wyjaśniających/niezależnych, tworzyły zmienne wybrane już wcześniej wskaźniki kontekstu 

lokalnego, tzn.: ocena jakości komunikacji (WLo_CATI_01), ocena zmian w komunikacji 

(WLo_CATI_02), ocena adekwatności wsparcia (WLo_CATI_03), skłonność do korzystania 

z komunikacji (WLo_CATI_04), uzupełnione o zbiór zmiennych społeczno-demograficznych 

(płeć, kategorię wiekową, poziom wykształcenia, posiadanie samochodu oraz posiadanie 

roweru). 
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Tabela 13. Analiza regresji logistycznej (ilorazy szans) dla zmiennych: (1) korzystanie 

z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu przynajmniej kilka razy w tygodniu, (2) 

rozpoczęcie korzystania z komunikacji miejskiej po realizacji Działania 2.5 WRPO 2007-2013
27

 

Zmienne warunkujące 

Korzystanie 

z komunikacji 

miejskiej  

Rozpoczęcie 

korzystania 

z komunikacji 

miejskiej 

WLo_CATI_01 1,008 1,070 

WLo_CATI_02 1,201* 1,062 

WLo_CATI_03 1,364* 0,929 

WLo_CATI_04 1,115 1,152* 

Płeć: Kobieta 1,695* 0,890 

Płeć: Mężczyzna (zm. referencyjna
28

) - - 

Wiek: 16-35 lat 0,958 1,807* 

Wiek: 36-55 lat 0,556* 1,065 

Wiek: 56-75 lat 0,596* 1,677 

Wiek: 75+ (zmienna referencyjna) - - 

Wykształcenie: podstawowe lub gimnazjalne 1,727 1,524 

Wykształcenie: Zasadnicze zawodowe 0,989 1,680 

Wykształcenie: Średnie 0,739 1,450 

Wykształcenie: Licencjat 2,013 1,990 

Wykształcenie: Wyższe (zmienna referencyjna) - - 

Posiadanie samochodu: Tak 0,847* 1,112 

Posiadanie samochodu: Nie (zmienna referencyjna) - - 

Posiadanie roweru: Tak 0,146* 0,045* 

Posiadanie roweru: Nie (zmienna referencyjna) - - 

R
2 

64,4% 84,3% 

* Predykator istotny statystycznie na poziomie istotności co najmniej 0,1. 

 Ze zbioru wskaźników kontekstu lokalnego na skłonność mieszkańców badanych 

obszarów do korzystania z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 istotny statystycznie wpływ wywiera ocena zmian w komunikacji oraz 

ocena adekwatności wsparcia. W odniesieniu do każdej ze zmiennych, zależności są wprost 

proporcjonalne tzn. im lepsza ocena zmian w komunikacji miejskiej oraz ocena adekwatności 

udzielonego wsparcia tym większa szansa na to, że badana osoba zaliczać się będzie 

do kategorii osób korzystających z komunikacji publicznej. Na skłonność do korzystania 

                                                 

27
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS.  

28
 Dla każdej charakterystyki społeczno-demograficznej (tj. dla zmiennych niezależnych), ustalone zostały  

tzw. kategorie referencyjne, czyli takie wartości płci, wieku, poziomu wykształcenia, posiadania samochodu 

oraz posiadania roweru, które stanowią punkt odniesienia w ocenie oraz interpretacji charakteru oddziaływania 

pozostałych kategorii zmiennych społeczno-demograficznych na szanse niedostępności jednostek.  

Dla przykładu, jeżeli oszacowanie współczynnika regresji dla jakiejś konkretnej wartości zmiennej społeczno-

demograficznej (np. kategorii kobiet) jest większe od jedności, to taka kategoria ma relatywnie większe szanse 

na korzystanie z komunikacji publicznej, niż osoby ze zbioru referencyjnego (tzn. mężczyźni). Analogicznie, 

wartości mniejsze od jedności świadczą o relatywnie niższych szansach niedostępność osób z określonej 

kategorii jednostek próby. 
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z komunikacji miejskiej wpływ wywiera także płeć (kobiety mają ponad 1,5 razy większą 

skłonność do korzystania z komunikacji przynajmniej kilka razy w tygodniu), wiek (osoby 

z kategorii wiekowej 16-35 lat mają co prawda podobną skłonność do korzystania 

z komunikacji miejskiej do osób z kategorii referencyjnej, tj. mieszkańców w wieku 75 lat  

i więcej, ale już mieszkańcy w wieku od 26 do 55 lat oraz od 56 do 75 lat mają prawie 

o połowę mniejszą skłonność do korzystania z komunikacji miejskiej), posiadanie samochodu 

oraz roweru (osoby posiadające samochód lub rower mają mniejszą skłonność do korzystania 

z transportu publicznego przynajmniej kilka razy w tygodniu). 

 Z kolei na fakt rozpoczęcia korzystania z komunikacji miejskiej po zakończeniu 

projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 istotny statystycznie wpływ wywiera 

skłonność do korzystania z komunikacji (zależność jest wprost proporcjonalna), wiek (osoby 

z kategorii wiekowej 16-35 lat prawie dwukrotnie częściej deklarowały, iż dopiero  

po zakończeniu projektów rozpoczęły korzystanie z komunikacji miejskiej) oraz posiadanie 

roweru (osoby posiadające rower – a w zasadzie poruszające się po mieście rowerem – 

deklarowały znacznie rzadziej fakt rozpoczęcia korzystania z komunikacji miejskiej). 
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4.  Uwarunkowania skuteczności i użyteczności 

wsparcia w kontekście rozwoju lokalnego i 

regionalnego 

 

I. W jakim stopniu interwencja realizowana w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

zaspokoiła potrzeby komunikacyjne mieszkańców gmin objętych zakresem 

terytorialnym badania? 

I.1. Czy, i w jakim stopniu, wsparcie udzielone w ramach projektów było użyteczne dla 

mieszkańców? 

  Przekonanie o wysokiej użyteczności wsparcia dla mieszkańców zostało 

zidentyfikowane w świadomości społecznej w toku badań ilościowych. Ocena wpływu 

realizacji projektów na komunikację miejską wśród mieszkańców wykazywała istotne 

zróżnicowanie międzyobszarowe – niemniej jednak we wszystkich obszarach satysfakcja była 

na wysokim poziomie – odpowiednie dane prezentuje wykres 3. 

Wykres 3. Ocena wpływu realizacji projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

na jakość funkcjonowania komunikacji miejskiej
29

 

 

                                                 

29
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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  Także z przeprowadzonych badań jakościowych wynika, że zarówno przedstawiciele 

jednostek odpowiedzialnych za kształtowanie oraz koordynację polityki komunikacyjnej 

w mieście, jak i przedstawiciele przewoźników uważają, że wsparcie udzielone w ramach 

projektów okazało się dla mieszkańców użyteczne w bardzo wysokim stopniu. Respondenci 

podkreślali, że wsparcie pozwoliło na podjęcie kluczowych inwestycji komunikacyjnych 

w gminach, np. przedłużenie ważnych arterii komunikacyjnych – jak choćby przedłużenie 

trasy PST do Dworca Zachodniego. Również przykłady innych miast, w których realizowano 

projekty pokazują, iż inwestycje w nowy tabor autobusowy pozwoliły na przedłużenie linii 

ważnych dla mieszkańców w odpowiedzi na dynamiczny rozwój zabudowy na terenach 

podmiejskich. Podawano w tym kontekście przykłady utworzenia nowych połączeń 

w Kaliszu oraz Ostrowie Wielkopolskim, gdzie dzięki zakupowi autobusów uruchomione 

zostały nowe linie komunikacyjne, które pozwoliły na włączenie w sieć transportu 

zbiorowego tych obszarów miast, które dotąd nie były nim objęte. W przypadku Kalisza 

nastąpiło np. połączenie centrum z terenami peryferyjnymi, co było między innymi 

odpowiedzią na potrzeby dojazdowe studentów. Choć nie we wszystkich obszarach objętych 

wsparciem w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 wprowadzono zmiany w przebiegu 

linii autobusowych, to wszyscy respondenci wywiadów pogłębionych podkreślali, że zakup 

nowych autobusów przyczynił się w znaczący sposób do wzrostu jakości funkcjonowania 

komunikacji zbiorowej oraz promowania wśród mieszkańców tego typu transportu.  

I.2. Jakie potrzeby komunikacyjne mieszkańców zostały zabezpieczone przez realizację 

projektu, a jakie nadal nie są zabezpieczone?  

  Przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za kształtowanie polityki 

komunikacyjnej w obszarach objętych wsparciem zwracali dość często uwagę na fakt, 

że kluczowym dla nich wyzwaniem staje się obecnie zachęcenie jak największej liczby 

mieszkańców do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu 

zbiorowego. Z tego względu ważnym aspektem polityki transportowej jest uatrakcyjnienie 

komunikacji zbiorowej oraz wspieranie jej rozwoju w odpowiedzi na oczekiwania 

mieszkańców. Uczestnicy wywiadów pogłębionych byli dość zgodni w opiniach na temat 

potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Mówiono przede wszystkim o oczekiwaniach 

odnośnie utworzenia konkretnych linii, wskazywano też jednak na komfort podróżowania, 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych  

w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

46 

 

punktualność, bezpieczeństwo, dostępność oraz ekologiczny wymiar komunikacji 

publicznej
30

. 

  Wszyscy respondenci wywiadów pogłębionych przyznali, że realizacja 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 przyczyniła się bezpośrednio do poprawy jakości 

podróżowania, ponieważ nowe autobusy cechują się wyższym poziomem komfortu 

od wcześniej użytkowanego taboru. Dla przykładu, czynnikiem znacząco podnoszącym 

komfort podróżowania nowymi autobusami jest klimatyzacja – dostępna w znacznej części 

pojazdów zakupionych w ramach projektów. Wyższy poziom komfortu wynika również 

z szeregu innych czynników, takich jak niższy poziom emitowanego hałasu, czy też mniejsza 

emisja wibracji. Uczestnicy wywiadów pogłębionych stwierdzali również, że nowe autobusy 

są dużo bardziej bezpieczne od starych. Wynika to przede wszystkim z ich lepszego stanu 

oraz wyższego poziomu zaawansowania technicznego, jak również wyposażenia 

w różnorodne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, np. systemy gaśnicze. Dodatkowo 

wyposażenie części pojazdów w monitoring sprawia, że podróżujący nimi pasażerowie 

odczuwają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, niż w pojazdach starszego typu. 

  Zdaniem respondentów badań jakościowych wymiana starego taboru lub zakup 

dodatkowego taboru przyczyniły się również w znacznym stopniu do poprawy punktualności 

autobusów. Wskazywano w tym kontekście przede wszystkim na zdecydowanie niższy 

poziom awaryjności nowego taboru. Co więcej, np. w Swarzędzu dzięki udzielonemu 

wsparciu zwiększono liczbę kursujących autobusów, co pozwoliło na zwiększenie 

częstotliwości kursów oraz poprawę punktualności.  

  Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że w znaczącym stopniu zwiększyła 

się dostępność komunikacji zbiorowej dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych, jak 

również dla osób podróżujących z małymi dziećmi. Dla przykładu, w Ostrowie 

Wielkopolskim, czy też Gnieźnie, zastąpiono stare autobusy wysokopodłogowe pojazdami 

                                                 

30
 Katalog wymienianych przez respondentów wywiadów pogłębionych potrzeb mieszkańców jest zbieżny 

z diagnozą zawartą w raporcie O stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2000-2012 (opracowanym 

przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej). Raport ten stwierdza, iż dla mieszkańców najbardziej znaczący 

wpływ na korzystanie z komunikacji publicznej ma punktualność, częstotliwość, dostępność oraz możliwość 

bezpośredniego dotarcia do punktu docelowego. Do postulatów o mniejszym znaczeniu pasażerowie zaliczają 

z kolei niski koszt, wygodę, niezawodność, prędkość przejazdu oraz jakość informacji pasażerskiej (s. 72). 
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niskopodłogowymi, co w znaczącym stopniu przyczyniło się do poprawy warunków 

podróżowania wśród osób starszych oraz umożliwiło samodzielne korzystanie z autobusów 

osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, jak też ułatwiło podróżowanie 

opiekunom z dziećmi.  

  Respondenci wywiadów pogłębionych poruszyli również kwestie związane 

z wymogami Komisji Europejskiej dotyczące emisji spalin oraz dwutlenku węgla 

podkreślając pozytywne zmiany wywołane realizacją projektów. Przedstawiciele 

przewoźników z wielu obszarów przyznawali, że prowadzą intensywne przygotowania 

do zakupu autobusów elektrycznych, bądź też autobusów cechujących się niższą emisją 

spalin. Jest to szczególnie ważne w kontekście aspektu środowiskowego zrównoważonego 

rozwoju województwa wielkopolskiego. Inwestycje mające na celu poprawę jakości 

organizacji transportu miejskiego wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, na 

realizację tej koncepcji nastawiona jest Strategia Europa 2020 oraz Umowa Partnerstwa. 

Należy w tym kontekście podkreślić, iż Priorytet Inwestycyjny WRPO 2014+, związany 

z inwestycjami zmniejszającymi emisyjność taboru (PI 4e), będzie w szczególności 

pozytywnie oddziaływać na środowiskowy aspekt koncepcji zrównoważonego rozwoju, 

przyczyniając się tym samym do realizacji celów klimatycznych Strategii Europa 2020. 

  Zarówno przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za kształtowanie oraz 

koordynację polityki komunikacyjnej w badanych obszarach, jak i przedstawiciele 

przewoźników zapewniali, że planowanie w ramach komunikacji zbiorowej ma przede 

wszystkim na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, choć nierealnym zadaniem jest próba 

dostosowania planów transportowych do potrzeb wszystkich zainteresowanych. Rozmówcy 

zidentyfikowali jednak kilka głównych kwestii, które będą wspierane w najbliższym czasie – 

np. w Poznaniu, szczególną uwagą zostanie objęty rozwój sieci tramwajowej oraz zakup 

nowego taboru tramwajowego, w pozostałych obszarach będzie to wymiana 

wyeksploatowanych, nierzadko jeszcze wysokopodłogowych autobusów na niskopodłogowe.  
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I.3. Potrzeby komunikacyjne których grup mieszkańców zostały zabezpieczone poprzez 

realizację projektów? Czy realizowane projekty stawiały na bardziej uprzywilejowanej 

pozycji potrzeby komunikacyjne jakiejś konkretnej grupy ludności? Jeśli tak, to jakiej  

i dlaczego? Czy uprzywilejowanie wsparcia skierowanego na potrzeby komunikacyjne 

konkretnej grupy ludności nie wpłynęło negatywnie na poziom korzystania ze zbiorowej 

komunikacji miejskiej przez inne grupy mieszkańców? Jeśli wpłynęło, to w jakim 

stopniu? 

  Wszyscy badani ramach wywiadów jakościowych twierdzili, że największe korzyści 

realizacji projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dotyczą tych grup 

mieszkańców, które częściej korzystają z komunikacji zbiorowej - tzn. uczniów i studentów 

oraz osób w wieku poprodukcyjnym. Respondenci wywiadów pogłębionych zapewniali, 

iż w przypadku powstawania nowych linii, decyzje inwestycyjne opierały się na wnikliwych 

analizach uwzględniających zarówno ogólne potrzeby komunikacyjne miasta, jak 

i w określonych przypadkach stanowiły również odpowiedź na wnioski konkretnych grup 

mieszkańców. W Poznaniu, budowa trasy na Franowo jest inwestycją przeznaczoną dla 

mieszkańców Rataj i Chartowa, a przedłużenie trasy PST jest szczególnie istotne dla 

mieszkańców Piątkowa. Z drugiej jednak strony, dojazd na Franowo umożliwia dotarcie 

do ważnego ośrodka usługowo-handlowego, a podziemny przebieg trasy PST pod rondem 

Kaponiera miał na celu odciążenie węzła przy Moście Teatralnym, przez co przejazd 

tramwajem staje się szybszy i mniej narażony na zatory w godzinach szczytu. Tak więc obie 

inwestycje okazały się korzystne dla dużo szerszej grupy poznaniaków, jak również 

mieszkańców okolicznych gmin w związku ze zwiększoną dostępnością węzłów 

przesiadkowych. Ciekawym przykładem jest również Wągrowiec, gdzie utworzono 

dodatkową linię, która poprowadzona została w taki sposób, by między innymi ułatwić dojazd 

do pracy osobom zatrudnionym w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym. Jest to 

jednak ogólnodostępna linia miejska, z której korzystać mogą wszystkie osoby korzystające 

z komunikacji miejskiej w Wągrowcu. 

  Biorąc pod uwagę zróżnicowanie opinii mieszkańców objętych badaniem CATI, 

można wskazać na duże między- i wewnątrzobszarowe różnice w zakresie oceny 

zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych. Należy jednak zauważyć, iż zidentyfikowane 

zróżnicowanie nie wskazuje na istnienie kategorii społecznych, które w sposób 

systematyczny zostały wykluczone z korzyści wynikających z realizacji projektów. Poza tym 

podkreślenia wymaga fakt, iż relatywnie niższe zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych 
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deklarowane w odniesieniu do większości wymiarów przez osoby o wykształceniu wyższym 

najprawdopodobniej stanowi przejaw wyższych oczekiwań niż rzeczywistej deprywacji 

w porównaniu z innymi kategoriami mieszkańców. Co ważne, wśród rozpoznanych 

zróżnicowań nie występowała płeć jako czynnik różnicujący. 

I.4. O ile poprzez realizację projektów komunikacyjnych wzrosła liczba miejsc 

siedzących przewidzianych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym  

np. niepełnosprawnych i matek z dziećmi? 

Zakupiony tabor autobusowy dostosowany był do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz rodziców z dziećmi. Warto wskazać, że w dokumentach strategicznych odnoszących się 

do rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwracano uwagę na konieczność poprawy 

dostępności komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi 

potrzebami ruchowymi. Przykładowo miasto Poznań uznało za jeden z pięciu głównych 

celów uchwalonej i wdrażanej obecnie polityki transportowej: „Zapewnianie dostępności 

do systemu transportowego osobom niepełnosprawnym”, a jednym z deklarowanych środków 

dla osiągnięcia tych celów miała być planowana: „Wymiana starego taboru transportu 

publicznego”
31

. Podobnie w Lesznie, niedostosowanie taboru komunikacji miejskiej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowiło jedno z kluczowych wyzwań strategicznych: 

„Niedostateczny standard taboru, w tym niedostosowanie pojazdów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych”, przy czym stwierdzano, że: „Planowana wymiana taboru zapewni 

pozyskanie 100% taboru z niską podłogą”
32

. Nie oznacza to oczywiście, że osoby 

niepełnosprawne nie mogły w ogóle korzystać z transportu miejskiego przed realizacją 

projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, lecz to, że poprawa możliwości 

korzystania z pojazdów przez osoby ze specjalnymi potrzebami była jedną z istotnych 

korzyści realizowanych projektów. Przytoczone przypadki demonstrują jedynie typowy 

sposób ujmowania problemu dostępności, a podkreślić należy, iż problem ten był poruszany 

w dokumentach strategicznych we wszystkich badanych obszarach – co stwierdzono w toku 

analizy danych zastanych. 

                                                 

31
 Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015, Poznań 2007, s. 14. 

32
 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego miasta Leszna, Leszno 2009, s. 52. 
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W dziewięciu obszarach, tj. w Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Jarocinie, Koninie, 

Krotoszynie, Lesznie, Swarzędzu, Wągrowcu oraz Pile, wzrosła liczba miejsc 

przystosowanych do przewożenia wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych. Wzrost 

ten był równy liczbie nowo zakupionych autobusów. Wynika to z faktu, że zakupiony tabor 

zastąpił w tych obszarach wyłącznie autobusy wysokopodłogowe wycofane z eksploatacji lub 

też z tego, iż nie wycofano z eksploatacji żadnych pojazdów, a nowy tabor zwiększył 

liczebność taboru ogółem. Realizacja projektów w pozostałych obszarach przyczyniła się 

jedynie częściowo do przyrostu liczby autobusów posiadających specjalne miejsca dla 

wózków, albo też liczba tych miejsc się nie zwiększyła (stary tabor niskopodłogowy 

zastępowano nowym taborem niskopodłogowym). Przewoźnicy przyznawali jednak, 

że autobusy nowego typu są dużo bardziej komfortowe dla osób poruszających się na wózku, 

bądź też opiekunów podróżujących z wózkami dziecięcymi, nawet w porównaniu 

z autobusami niskopodłogowymi starszego typu. 

  



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych  

w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

51 

 

Tabela 14. Przyrost liczby pojazdów niskopodłogowych w wyniku realizacji projektów 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013
33

 

Obszar realizacji 

projektu w ramach 

Działania 2.5  

WRPO 2007-2013 

Liczba 

zakupionych 

autobusów 

w projekcie 

Liczba zakupionych 

pojazdów 

niskopodłogowych 

Przyrost liczby pojazdów 

niskopodłogowych po 

uwzględnieniu wycofania 

z użytkowania starych 

autobusów 

Gniezno 4 4 4 

Jarocin  
5 

13 13 
8 

Kalisz
34

 
5 

15 0 
10 

Konin 15 15 15 

Krotoszyn 5 5 5 

Leszno 11 11 11 

Luboń
35

 6 6 0 

Ostrów Wielkopolski 
5 

11 11 
6 

Piła 14 14 14 

Poznań
36

 
75 

103 1 
28 

Swarzędz 
5 

8 8 
3 

Wągrowiec 4 4 4 

SUMA 209 209 86 

Osoby biorące udział w wywiadach jakościowych przyznawały przy tym, że choć 

autobusy są fizycznie wyposażone wyłącznie w jedno miejsce przeznaczone do przewożenia 

wózków inwalidzkich, to jednak można przewieźć ich więcej, a liczba osób przewożonych 

na wózkach inwalidzkich leży w gestii kierowcy autobusu. Podobnie sytuacja kształtuje się 

w odniesieniu do przewozu wózków dziecięcych. Zasady te wynikają z konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom komunikacji miejskiej. 

Kwestie związane z miejscami siedzącymi dla osób ze specjalnymi potrzebami, czyli 

np. osób niepełnosprawnych, bądź też opiekunów z dziećmi, jest nieco bardziej złożona. 

Po pierwsze, stare autobusy wysokopodłogowe zastępowane nowym taborem były – 

                                                 

33
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Beneficjentów oraz wywiadów pogłębionych 

z przewoźnikami. 
34

 Kaliskie Linie Autobusowe posiadały już przed realizacją projektów w ramach Działania 2.5. 

WRPO 2007-2013 tabor w pełni niskopodłogowy. 
35

 Przedsiębiorstwo Transportowe Translub posiadało już przed realizacją projektów w ramach Działania 2.5. 

WRPO 2007-2013 tabor w pełni niskopodłogowy. 
36

 Od stycznia 2010 roku, tj. przed realizacją projektów w ramach Działania 2.5. WRPO 2007-2013,  

MPK Poznań realizowało przewozy na liniach dziennych wyłącznie taborem niskopodłogowym, natomiast 

do lutego 2013 roku na liniach nocnych wykorzystywano 1 autobus Ikarus 435, który nie był niskopodłogowy. 
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podobnie jak nowe autobusy – oznaczone piktogramami informującymi o specjalnym 

przeznaczeniu wybranych miejsc siedzących. Po drugie, choć niektórzy przewoźnicy 

deklarowali, iż liczba takich miejsc się zwiększyła, to jednak inni zwracali uwagę na fakt, 

że miejsca takie znajdowały się w ich pojazdach zawsze. Zaletą nowych autobusów jest 

natomiast to, że miejsca specjalnego użytkowania są w zakupionych pojazdach bardziej 

dostępne, komfortowe oraz lepiej wyeksponowane. Ponadto, liczba takich miejsc zwiększyła 

się w przypadku przewoźników, którzy zwiększyli pojemność taboru. Oczywiście wszyscy 

badani w toku wywiadów przyznali, że w związku z zakupem bardziej nowoczesnych 

pojazdów zwiększył się przede wszystkim komfort podróżowania dla osób ze specjalnymi 

potrzebami, ponieważ w przypadku taboru niskopodłogowego osoby takie mogą samodzielnie 

wsiadać i wysiadać z pojazdów. 

I.5. Czy, i w jakim stopniu, dopasowano rozkłady jazdy do potrzeb mieszkańców?  

  W większości przypadków nie wskazywano na żadne konkretne zmiany w rozkładach 

jazdy, które byłyby bezpośrednim wynikiem otrzymanego wsparcia. Przewoźnicy tłumaczyli, 

że rozkłady jazdy na etapie realizacji projektu były zgodne z deklarowanymi w dokumentacji 

projektowej, a więc zgodnie z wiedzą Beneficjentów dostosowane do potrzeb obsługiwanych 

pasażerów. Natomiast po zakończeniu trwałości projektów, w związku ze zmieniającymi się 

warunkami realizacji przewozów oraz zmieniającymi się potrzebami mieszkańców rozkłady 

jazdy są dynamicznie dostosowywane do zmieniających się potrzeb mieszkańców, które 

diagnozuje się nie tylko w oparciu o badania (prowadzone np. systematycznie przez ZTM 

Poznań), ale również poprzez analizę wpływających wniosków lub ustalenia z innymi 

instytucjami – na przykład w Lesznie zmieniane są kilka razy w roku i w głównej mierze 

ulegają dopasowaniu do rozkładu jazdy pociągów. W przypadku niektórych miast,  

np. w Kaliszu, można mówić o zwiększeniu częstotliwości kursowania taboru, co jest 

związane ze wzrostem liczby autobusów i bez wątpienia jest korzystne dla pasażerów. Na 

szczególną uwagę zasługuje przy tym Wągrowiec, gdzie w związku z uzyskanym wsparciem, 

dostosowano kursowanie autobusów do zmieniających się planów lekcji uczniów 

wągrowieckich szkół.   

  W świadomości mieszkańców badanych obszarów rozkłady jazdy komunikacji 

miejskiej odbierane są jako stosunkowo dobrze dopasowane do potrzeb mieszkańców. 

Występują w tym zakresie pewne zróżnicowania międzyobszarowe, jednakże w żadnym 
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przypadku nie zanotowano istotnego odstępstwa od pozytywnej przeciętnej oceny. 

Odpowiednie dane zawiera wykres 4. 

Wykres 4. Ocena dopasowania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb 

mieszkańców
37

 

 

I.6. Czy przewoźnicy i beneficjenci prognozowali potrzeby komunikacyjne mieszkańców 

przed realizacją projektu? Jeśli tak, to w jakim stopniu, w wyniku realizacji projektu, 

zaspokojono te potrzeby?  

Potrzeby komunikacyjne mieszkańców były brane pod uwagę przy opracowaniu 

Studiów wykonalności poszczególnych projektów w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013. Wyraźne jest zróżnicowanie obszarów objętych wspartą komunikacją 

w zakresie skali, formuły oraz częstotliwości prowadzenia diagnoz potrzeb komunikacyjnych 

mieszkańców. W okresie poprzedzającym realizację projektów systematyczne badania opinii 

mieszkańców prowadzone były przeważnie w większych ośrodkach miejskich  

(np. w Poznaniu, ale też w Lesznie), natomiast w mniejszych ośrodkach raczej opierano się 

na własnym rozeznaniu w sytuacji lokalnej. W szczególności system komunikacji miejskiej 

w Poznaniu podlega systematycznym pomiarom i diagnozom. Co za tym idzie, poznańscy 

przewoźnicy i beneficjenci posiadali dostęp do szczegółowego rozeznania potrzeb 

                                                 

37
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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komunikacyjnych mieszkańców w trakcie opracowywania wniosku. W przypadku mniejszych 

ośrodków, takich jak np. Jarocin, bardziej charakterystyczne jest diagnozowanie potrzeb 

mieszkańców w oparciu o wiedzę ekspercką poszczególnych autorów miejskich lub 

gminnych dokumentów strategicznych oraz analizę dopasowania istniejącego układu 

komunikacyjnego do potrzeb wynikających z diagnozy opartej na danych statystyki 

publicznej.  

W związku z faktem, że w okresie poprzedzającym realizację projektów objętych 

wsparciem Działania 2.5 WRPO 2007-2013 na przeważającej większości obszarów  

nie prowadzono ilościowych badań opinii mieszkańców, odpowiedź na pytanie o stopień 

zaspokojenia potrzeb występujących przed realizacją projektów w wyniku ich realizacji  

nie jest możliwa. Jednak informacje pozyskane z badań ilościowych prowadzonych 

z mieszkańcami dowodzą, że wiele spośród ich potrzeb komunikacyjnych zostało 

zaspokojonych w wyniku realizacji projektów, niemniej jednak należy pamiętać, że dane te 

pochodzą z pomiaru dokonanego ex post. 

II. Jaki jest wpływ interwencji realizowanej w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

na zmiany liczebności pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej w gminach objętych 

zakresem terytorialnym badania? 

II.1. Czy, i w jaki sposób, zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat liczba przewożonych 

pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej?  

  Informacje o liczbie pasażerów przewożonych w ramach zbiorowej komunikacji 

miejskiej objętej wsparciem ustalone zostały na podstawie danych dostarczonych przez 

Beneficjentów Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Należy przy tym zaznaczyć, że liczba 

przewiezionych pasażerów nie jest tożsama z liczbą osób korzystających ze wspartej 

komunikacji miejskiej. O ile bowiem liczba osób odnosi się do poszczególnych mieszkańców 

korzystających z komunikacji, to liczba pasażerów stanowi oszacowanie (na podstawie 

sprzedaży biletów lub liczby wejść do pojazdów) liczby przejazdów komunikacją miejską. 

Sposób obliczania wskaźnika Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej przez 

Beneficjentów Działania 2.5 WRPO 2007-2013 opierał się na zliczaniu pasażerów, przez co 

deklarowane wartości wielokrotnie przekraczały liczbę mieszkańców poszczególnych 

obszarów. Innymi słowy, jedna osoba korzystająca z komunikacji zliczana jest przez 
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przewoźników wielokrotnie jako pasażer, tzn. tyle razy, ile razy skorzystała z transportu 

miejskiego.  

Tabela 15. Zmiany w liczbie pasażerów zbiorowej komunikacji miejskiej w obszarach objętych 

wsparciem w okresie od 2009 do 2014 roku
38

 

Obszar Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Poznań 200 641 300 205 249 400 212 250 100 215 214 369 197 113 550 208 087 240 

Kalisz 10 164 250 9 831 605 9 559 497 9 097 197 8 534 354 8 238 111 

Leszno 2 861 000 3 097 803 2 562 000 2 203 000 2 295 000 2 397 000 

Konin 14 806 693 15 013 906 15 028 849 11 629 975 11 100 193 10 869 039 

Ostrów Wlkp. -- 2 939 111 3 148 599 4 528 730 4 705 963 4 249 285 

Gniezno 5 390 889 5 249 631 5 090 823 4 921 725 4 651 411 4 438 358 

Wągrowiec -- 277 440 259 133 300 536 323 553 307 445 

Swarzędz -- -- 1 240 000 1 380 000 1 290 000 1 260 000 

Jarocin 617 740 531 875 1 220 691 1 288 806 1 016 763 1 192 992 

Luboń -- -- 2 123 211 2 851 236 -- -- 

Krotoszyn -- 853 831 830 974 822 641 777 304 760 558 

Piła 9 865 445 9 885 027 10 086 069 10 019 440 10 016 142 9 213 473 

  Analizując pozyskane od beneficjentów Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dane 

dotyczące liczby przewiezionych pasażerów (są to de facto dane o liczbie rocznych 

przejazdów transportem miejskim) należy zauważyć, że w większości obszarów – poza 

Luboniem, Jarocinem, Wągrowcem oraz Ostrowem Wielkopolskim – odnotowano w latach 

2009-2013 znaczny ubytek w liczbie przewiezionych pasażerów (sytuacja taka wystąpiła 

w Kaliszu, Lesznie, Koninie, Krotoszynie i Gnieźnie) lub utrzymanie liczby pasażerów 

w kolejnych latach na podobnym poziomie (w Pile, Swarzędzu). Pozostaje to całkowicie 

zgodne ze statystykami GUS ukazującymi, że w odniesieniu do obszaru całego województwa 

wielkopolskiego w okresie od 2009 do 2013 roku przewozy pasażerów komunikacją miejską 

zmniejszyły się z 270 mln do 226,6 mln. Należy przy tym zauważyć, że najnowsze dane GUS 

o przewiezionych pasażerach komunikacją miejską wskazują, iż w 2014 roku – w porównaniu 

do roku 2013 – liczba przewiezionych pasażerów uległa zwiększeniu o ponad 33 mln. 

Porównując przy tym średnią roczną liczbę pasażerów komunikacji zbiorowej w latach 2009-

2014 w analizowanych obszarach przed i po realizacji projektów w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 można wskazać obszary wyraźnego wzrostu liczby 

przewozów (Ostrów Wielkopolski, Jarocin), obszary na których odnotowano niewielki wzrost 

                                                 

38
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych przewoźników 
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(Poznań, Wągrowiec, Swarzędz) lub niewielki spadek liczby przejazdów (Krotoszyn),  

jak i obszary na których odnotowano relatywnie największy spadek średniej rocznej liczby 

przejazdów komunikacją miejską (Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno).  

  Warto zaznaczyć, że ubytek liczby pasażerów w latach 2009-2013 nie był bynajmniej 

spowodowany ubytkiem w liczbie ludności zamieszkującej obszary objęte wsparciem.  

Z danych GUS zebranych w ramach analizy desk research wynika bowiem, że w obszarach 

objętych wsparciem w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 liczba mieszkańców uległa 

znacznemu przyrostowi (w obszarze Poznania, Swarzędza, Lubonia) lub też utrzymywała się 

na mniej więcej tym samym poziomie (w żadnym z obszarów nie odnotowano znacznego 

ubytku liczby ludności w okresie 2007-2013). Na spadek liczby pasażerów wpływ mają 

natomiast przede wszystkim procesy suburbanizacyjne związane z przemieszczaniem się 

ludności zamieszkującej miasta na obszary podmiejskie. Jest to szczególnie widoczne 

w przypadku Poznania
39

, choć procesom przemieszczania się mieszkańców na suburbia 

podlegają wszystkie większe ośrodki miejskie w województwie wielkopolskim. Jednocześnie 

mieszkańcy suburbiów znacznie częściej, niż osoby zamieszkujące w miastach, korzystają 

z samochodów i w swoich codziennych podróżach wybierają ten środek transportu.  

Co więcej, na spadek liczby pasażerów (liczby przejazdów komunikacją miejską) znaczący 

wpływ ma zmniejszająca się częstość korzystania z transportu miejskiego, odnotowana 

w trakcie wywiadów telefonicznych z mieszkańcami obszarów obsługiwanych wspartą 

komunikacją.  

II.2. O ile zmieniła się w stosunku do czasu przed realizacją projektu liczba osób 

korzystających ze zbiorowej komunikacji miejskiej na liniach, na których był 

wymieniany lub uzupełniany tabor albo też uruchomiono nową linię lub przedłużono już 

istniejącą? 

  Zmiany liczby osób korzystających ze zbiorowej komunikacji publicznej pozostają 

trudne do oszacowania o tyle, że – inaczej niż w przypadku liczby pasażerów – dane takie  

nie były zbierane przez przewoźników w okresie przed i po realizacji projektów
40

. W toku 

                                                 

 
39

 Por. W. Ratajczak, Województwo Wielkopolskie. Raport regionalny, Poznań 2011, s. 121.  
40

 Przewoźnicy zbierają dane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 marca 2011 r. (Dz. U.  

nr 86 poz. 473), obowiązek sprawozdawczości dotyczy wskaźnika Łączna liczba przewiezionych pasażerów  

w danym roku kalendarzowym według: sprzedanych biletów jednorazowych (gdzie jeden bilet = 1 pasażer), 
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prowadzonego badania ewaluacyjnego można było jedynie oszacować, jaka część 

mieszkańców korzysta z wspartej komunikacji miejskiej oraz jaka część mieszkańców 

rozpoczęła korzystanie z komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektów 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Odpowiednie dane zostały przedstawione 

w podrozdziale 3.4. niniejszego raportu (s. 32). 

  Warto dodatkowo podać, że w grupie mieszkańców, którzy w trakcie wywiadu 

telefonicznego zadeklarowali korzystanie z komunikacji miejskiej przynajmniej kilka razy 

w ciągu roku, zdecydowana większość potwierdziła, że w okresie ostatnich pięciu lat 

skorzystała z zakupionego w ramach projektu taboru autobusowego lub z nowo 

wybudowanych linii tramwajowych. Międzyobszarowe zróżnicowania ukazują, że najniższy 

odsetek deklaracji skorzystania z taboru zakupionego (lub linii wybudowanych) w ramach 

projektów w okresie ostatnich pięciu lat odnotowano w Koninie (64,4%) oraz Ostrowie 

Wielkopolskim (67,3%), najwyższe natomiast w Swarzędzu (89,9%) oraz Pile (89,6%), 

a w pozostałych obszarach odsetek ten oscylował pomiędzy 70 a 80%. Odpowiednie dane 

zawiera wykres 5. 

                                                                                                                                                         

sprzedanych biletów miesięcznych (gdzie jeden bilet miesięczny = 44 pasażerów), sprzedanych biletów 

okresowych (gdzie jeden bilet okresowy = liczba dni w tym okresie x 2 przejazdy). 



 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych  

w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

58 

 

Wykres 5. Deklaracja korzystania z zakupionego taboru oraz wybudowanych linii
41

  

 

II.3. Czy w związku z wymianą taboru/uruchomieniem/przedłużeniem linii zbiorowej 

komunikacji miejskiej, pasażerowie korzystają z niej z większą częstotliwością niż przed 

realizacją projektu(ów)? 

Problematyka zmian częstotliwości korzystania z komunikacji miejskiej wywołanych 

realizacją projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 była przedmiotem analiz 

w oparciu o wyniki badań ilościowych z mieszkańcami. Osobom korzystającym 

z komunikacji miejskiej przynajmniej kilka razy w roku, zadano pytanie: czy zakup nowego 

taboru lub wybudowanie nowych linii sprawił, że częściej korzystają oni z komunikacji 

miejskiej. Badane osoby wybierały jedną spośród pięciu odpowiedzi: Zdecydowanie nie, 

Raczej nie, Ani częściej, ani rzadziej, Raczej tak, Zdecydowanie tak. Na wykresie 6 

przedstawione zostały rozkłady częstości uzyskanych odpowiedzi w każdym z dwunastu 

obszarów objętych badaniem ewaluacyjnym. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały 

odpowiedzi tych respondentów, którzy zadeklarowali, iż po zakończeniu realizacji projektów 

rzadziej korzystają z komunikacji miejskiej, kolorem żółtym zaznaczono odpowiedzi 

neutralne, natomiast kolorem zielonym odpowiedzi tych osób, które zadeklarowały częstsze 

niż wcześniej korzystanie z komunikacji miejskiej. 

                                                 

41
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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Wykres 6. Zmiana częstotliwości korzystania z komunikacji miejskiej w wyniku zakupu taboru 

oraz wybudowania linii
42

  

 

Z zaprezentowanych danych można odczytać, że w każdym z badanych obszarów 

dominującą odpowiedzią była deklaracja mniej więcej takiej samej częstości korzystania 

z miejskiej komunikacji po wsparciu w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, jak przed 

zakupem nowego taboru. Daje się również zauważyć przewagę odsetka odpowiedzi 

o mniejszej częstotliwości korzystania z komunikacji, nad odpowiedziami o częstszym 

korzystaniu z transportu miejskiego. Oznacza to, że respondenci częściej zaprzeczali, 

niż potwierdzali stwierdzenia o większej częstotliwości korzystania z komunikacji  

po wsparciu projektu. Wyniki uzyskane w badaniach ilościowych z mieszkańcami obszarów 

objętych wsparciem pozostają zatem w zgodzie z danymi GUS o zmniejszającej się liczbie 

pasażerów (pojmowanej jako liczba przejazdów komunikacją miejską) w województwie 

wielkopolskim. Warto jednak zauważyć, że podjęta w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 interwencja w transport miejski przyczyniła się w sposób bezpośredni 

do zahamowania tych negatywnych tendencji w odpływie liczby pasażerów na obszarach 

objętych wsparciem. W okresie przypadającym na czas po zakończeniu realizacji projektów 

odnotowano bowiem znaczny przyrost liczby osób korzystających z objętej wsparciem 

komunikacji, o czym świadczą przedstawione w podrozdziale 3.4. oszacowanie wartości 

                                                 

42
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

Programu (ponad 135 tys. osób). 

II.4. Ilu pasażerów zdecydowało się na korzystanie z miejskiej komunikacji zbiorowej 

po realizacji projektu(ów)? 

Ustalenie liczby nowych pasażerów, rozumianych jako nowe osoby korzystające 

ze wspartej komunikacji miejskiej, było jednym z podstawowych celów niniejszego badania 

ewaluacyjnego. Warto przypomnieć wyniki przedstawione w podrozdziale 3.4. (s. 32), które 

wskazywały, że liczbę tę oszacowano na 135 862 osoby.  

 

III. W jakim stopniu lokalizacja wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 uwzględniała potrzeby sieci osadniczej? 

III.1. Czy wsparcie komunikacyjne w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 było 

dobrze dopasowane do rozmieszczenia oraz struktury funkcjonalnej sieci osadniczej? 

w jakim stopniu realizacja projektów zwiększyła dostępność miejskiej komunikacji 

zbiorowej dla mieszkańców przedmieść lub osiedli mieszkalnych w gminach 

przyległych, objętych miejską komunikacją zbiorową? 

Szczegółowa analiza wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 wykazała, że ich autorzy odwoływali się do problematyki dopasowania 

usług miejskiej komunikacji zbiorowej do aktualnych kierunków rozwoju osadnictwa.  

Po pierwsze, odniesienia takie znajdowały się we wnioskach beneficjentów o dofinansowanie 

projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 – np. w Kaliszu zakup nowych 

autobusów przyczynił się do objęcia komunikacją miejską mieszkańców nowo 

wybudowanych osiedli. Po drugie, odwołania takie czyniono pośrednio poprzez odniesienia 

do miejskich lub gminnych Strategii Rozwoju lub Planów Rozwoju Transportu Publicznego. 

W dokumentach tych dokonywana była zazwyczaj diagnoza kierunków zmian sieci 

osadniczej, połączona z analizą jej struktury demograficznej oraz funkcjonalnej. W części 

badanych obszarów diagnozy zostały uzupełnione również o szczegółowe pomiary ruchu oraz 

analizy potoków pasażerskich. Praktyka ta znalazła odzwierciedlenie w opiniach wyrażonych 

przez uczestników wywiadów pogłębionych, którzy zapewniali, iż projekty konkursowe 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 oparte zostały na planach rozwoju transportu, 

które w znacznym stopniu uwzględniały kierunki rozwoju sieci osadniczych. Wskazywano 

również, iż samorządy oraz przedsiębiorstwa przewozowe kształtowały miejską ofertę 
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komunikacyjną w oparciu o informacje pochodzące z różnych opracowań, w tym z analiz 

wielkości potoków ruchu pasażerów, badań potrzeb transportowych mieszkańców oraz 

dokumentów strategicznych. 

Analiza stopnia, w jakim realizacja projektów zwiększyła dostępność miejskiej 

komunikacji zbiorowej dla mieszkańców przedmieść lub osiedli mieszkalnych w gminach 

przyległych, które są objęte miejską komunikacją zbiorową, oparta została na badaniach 

ilościowych przeprowadzonych z mieszkańcami obszarów obsługiwanych wspartą 

komunikacją miejską. Uczestnikom wywiadów zadano pytanie: w jakim stopniu zakup 

nowego taboru lub wybudowanie nowej linii zaspokoiło Pana/Pani potrzeby komunikacyjne? 

Na poniższym wykresie zestawiono rozkłady odpowiedzi udzielone przez mieszkańców miast 

oraz rozkłady odpowiedzi udzielone przez mieszkańców gmin przyległych, które są 

obsługiwane wspartą komunikacją miejską. 

Wykres 7. Wpływ realizacji projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców przedmieść lub osiedli mieszkalnych 

w gminach przyległych objętych miejską komunikacją zbiorową
43

 

 

Analizując dane na wykresie 7 można zauważyć, że potrzeby komunikacyjne 

mieszkańców przedmieść zostały zaspokojone (w wyniku realizacji projektów w ramach 
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 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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Działania 2.5 WRPO 2007-2013) co najmniej w takim samym stopniu, jak potrzeby 

komunikacyjne mieszkańców miast. Osoby zamieszkujące przedmieścia oraz gminy przyległe 

do miast wyrażają największe zadowolenie z zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych 

w zakresie możliwości poruszania się po mieście/gminie, dojazdów do pracy oraz dojazdów 

do urzędów (oceny pozytywne przeważały nad negatywnymi). Nieco bardziej krytycznie 

mieszkańcy przedmieść wyrażają się o dostępności komunikacji w odniesieniu do możliwości 

dojazdów do szkół, przedszkoli oraz udziału w kursach i szkoleniach, choć – co warte 

podkreślenia – ich opinie są bardziej pozytywne, niż opinie wyrażone przez mieszkańców 

miast. 

III.2. Czy (wsparcie) uwzględniało najczęstsze kierunki, w jakich mieszkańcy się 

przemieszczają? Czy (wsparcie) uwzględniało kierunki, które w niedostateczny sposób 

były pokryte siecią miejskiej komunikacji zbiorowej lub ta sieć ich nie obejmowała?  

W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego rozwój oferty przewozowej 

kształtowano w szerszym kontekście strategicznym obejmującym zarówno kwestie związane 

z kształtowaniem warunków transportowych, jak i planowaniem przestrzennym.  

Na wszystkich obszarach objętych wsparciem Działania 2.5 WRPO 2007-2013 planowanie 

przestrzenne było prowadzone w powiązaniu z nowymi potrzebami komunikacyjnymi 

wynikającymi z rozwoju sieci osadniczej. Za przykład mogą posłużyć zapisy priorytetów 

strategicznych Ostrowa Wielkopolskiego, w których stwierdza się, iż „Zmiany kształtu 

przyszłej sieci komunikacyjnej oraz parametrów obsługi istniejących linii komunikacyjnych 

będą przebiegały przy uwzględnieniu nowopowstałych potrzeb transportowych wpływających 

na zmiany i kierunki natężenia ruchu pasażerskiego”
44

. Uwzględnianie potrzeb mieszkańców 

pozostaje również w ścisłym związku ze zwiększaniem atrakcyjności poruszania się 

komunikacją miejską. Za typowy przykład posłużyć może w tym przypadku Jarocin,  

tj. obszar, w którym postuluje się cały szereg działań zorientowanych na dążenia 

do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, tzn.: „Obejmowanie 

obsługą obszarów rozwojowych miasta i gminy oraz intensyfikacja obsługi obszarów 

zagospodarowanych częściowo […] w celu zapewnienia równego dostępu do nich  

                                                 

44
 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 

Ostrów Wlkp. 2014, s. 43-44. 
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dla wszystkich grup mieszkańców, zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

zapobieżenia wykształcaniu się niekorzystnych zachowań komunikacyjnych”
45

. 

Choć zmiany sieci osadniczej i problemy związane z dopasowywaniem usług 

komunikacyjnych dotyczą wszystkich badanych obszarów, to wyzwania te są szczególnie 

znaczące w aglomeracji poznańskiej, która w województwie wielkopolskim odgrywa 

kluczową ponadlokalną rolę. Z punktu widzenia kształtowania polityki komunikacyjnej 

dużym wyzwaniem jest bardzo intensywny rozwój przedmieść. W ostatnich latach nastąpiła 

intensyfikacja integracji usług świadczonych przez lokalnych przewoźników z gmin 

podmiejskich w ramach systemu zarządzanego przez ZTM Poznań. Znajduje to 

odzwierciedlenie w przypadku Swarzędza oraz Lubonia, gdzie promocja komunikacji 

miejskiej w gminie podejmowana była ściśle w ramach sieci komunikacyjnej aglomeracji 

poznańskiej.  

Poza przykładem Poznania można też wskazać na przykład Gniezna, gdzie rozwój 

transportu publicznego koncentruje się na planowaniu wspólnej komunikacji dla miasta oraz 

gmin ościennych. Wągrowiec, Jarocin oraz Swarzędz są również przykładami miast, które 

aktywnie reagują na dynamiczny rozwój terenów podmiejskich, działając w porozumieniu 

z gminami ościennymi. Inwestycje w Kaliszu koncentrowały się z kolei na skomunikowaniu 

osiedli oraz terenów uczelnianych pozostających na obrzeżach miasta, a w Ostrowie 

Wielkopolskim utworzono specjalne połączenia z nowymi osiedlami mieszkalnymi. Zakup 

nowych autobusów w Lesznie pozwolił na zwiększenie komfortu podróżowania nie tylko 

w mieście, ale też na terenach gmin ościennych, poprzez wycofanie znacznej części 

najbardziej przestarzałego taboru, co pozwoliło również na przesunięcie części mniej 

wyeksploatowanego starego taboru na leszczyńskie linie podmiejskie. W Luboniu podano 

z kolei konkretny przykład skierowania autobusów zakupionych w ramach projektu 

(niewielkie gabarytowo pojazdy) na te tereny, które nie były wcześniej dostępne dla 

autobusów o większych gabarytach. Uczestnicy wywiadów jakościowych z obszaru Konina 

przyznali przy tym, że zakup autobusów pozwolił na objęcie zasięgiem transportu zbiorowego 

                                                 

45
 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy Jarocin, Jarocin 2010, s. 33. 
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obszarów poza miastem, choć w ich opinii rozwój miasta nie jest tak bardzo dynamiczny,  

by zachodziła dalsza potrzeba uruchamiania nowych linii.  

III.3. Czy miejska komunikacja zbiorowa jest atrakcyjną alternatywą dla komunikacji 

indywidualnej dla mieszkańców, o których mowa w zakresie podmiotowym badania? 

Atrakcyjność komunikacji miejskiej w kontekście konkurowania z komunikacją 

indywidualną pozostaje wyzwaniem na wszystkich w zasadzie obszarach. Przede wszystkim 

należy wskazać na obserwowany w długiej perspektywie czasowej trend znacznego przyrostu 

liczby gospodarstw domowych, których członkowie posiadają samochód, jak również 

na szereg czynników negatywnie wpływających na chęć mieszkańców do korzystania 

z komunikacji miejskiej. W trakcie wywiadów pogłębionych wskazywano na prowadzone 

działania mające przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom; obejmowały one zwiększanie 

komfortu przejazdów, w tym poprawę częstotliwości oraz punktualności kursów, jak również 

poprawę stanu taboru oraz jego parametrów technicznych. Poszczególne miasta różnią się 

dość zasadniczo w kontekście wyzwań stojących przed komunikacją publiczną i możliwości 

sprostania im, w szczególności ze względu na zróżnicowaną wielkość ośrodków miejskich. 

Niemniej jednak na wszystkich obszarach podejmowana jest szeroka gama działań mających 

na celu podniesienie atrakcyjności komunikacji miejskiej relatywnie do atrakcyjności 

transportu indywidualnego na danym obszarze. 

Atrakcyjność komunikacji miejskiej zależy także w znacznym stopniu od jej ogólnej 

oceny w świadomości mieszkańców. Na wykresie 8 dla każdego badanego obszaru 

zaprezentowane zostały rozkłady częstości odpowiedzi na pytanie: Biorąc pod uwagę 

zarówno wady jak i zalety, jak ocenia Pan/i działanie komunikacji miejskiej w Pana/i 

miejscowości? 
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Wykres 8. Ogólna ocena działania komunikacji miejskiej w obszarach objętych wsparciem 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2009-2013
46

 

 

Uzyskana w ramach badań ilościowych ogólna ocena komunikacji miejskiej jest 

bardzo wysoka dla wszystkich obszarów objętych wsparciem Działania 2.5 

WRPO 2007-2013. Warto bowiem zauważyć, że w każdym analizowanym obszarze oceny 

pozytywne stanowiły zdecydowanie ponad 50% wszystkich opinii o funkcjonowaniu 

komunikacji miejskiej. Co więcej, odsetek ocen negatywnych nie przekraczał 10 pp. 

  

IV. Jakie są rezultaty interwencji w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 w zakresie 

m.in. zmian w taborze oraz ilości linii autobusowych/tramwajowych? 

IV.1. Zmiany w taborze 

IV.1.1. Czy, i w jakim stopniu zwiększyła się ilość taboru obsługująca mieszkańców 

w jednostkach objętych zakresem terytorialnym badania? Czy zwiększyła się 

częstotliwość kursowania autobusów/tramwajów? 

Zakupiony w ramach projektów tabor zastępował w przeważającej mierze stare, 

zużyte pojazdy. W wyniku realizacji projektów liczebność taboru nie uległa znaczącej 

zmianie w takich obszarach objętych wsparciem jak: Poznań, Leszno, Kalisz, Wągrowiec,  

                                                 

46
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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czy też Piła. W Gnieźnie natomiast całkowita liczba autobusów uległa zmniejszeniu (nowe 

autobusy są mniej awaryjne i mogły zostać wykorzystane w bardziej zoptymalizowany 

sposób, zbędne „zapasowe” autobusy zostały sprzedane). W Krotoszynie natomiast wzrosła 

liczba autobusów – w projekcie zakupiono pięć autobusów, z użytkowania wycofano jeden
47

.  

 Objęte wsparciem obszary różnią się dość znacząco pod względem liczby pojazdów 

obsługujących linie komunikacyjne, dziennej liczby kursów oraz przeciętnej częstotliwości 

kursowania pojazdów na liniach obsługiwanych wspartą w ramach projektu komunikacją 

miejską. Odpowiednie dane zawiera tabela 16. Zaobserwowane zróżnicowania stanowią 

naturalną konsekwencję różnic w charakterze oraz skali urbanizacji obszarów objętych 

wsparciem w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

Tabela 16. Analiza częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej w dni robocze 

w oparciu o rozkłady jazdy (stan na 1 września 2015 roku) na obszarach objętych 

Działaniem 2.5 WRPO 2007-2013
48

 

Nazwa obszaru  
Dobowa liczba 

kursów 

Średnia 

częstotliwość 

[hh:mm] 

Maksymalna 

częstotliwość 

[hh:mm] 

Minimalna 

częstotliwość 

[hh:mm] 

Poznań – dzienne autobusy 3 316 0:26 0:05 3:28 

Poznań – nocne autobusy 92 0:36 0:26 1:12 

Poznań – dzienne tramwaje 1 306 0:13 0:09 0:24 

Poznań – nocne tramwaje 13 0:24 0:15 0:27 

Kalisz – dzienne autobusy 404 0:46 0:11 4:32 

Kalisz – nocne autobusy 17 0:53 0:47 1:08 

Leszno – dzienne autobusy 131 0:59 0:29 2:17 

Leszno – nocne autobusy 0 n.d. n.d. n.d. 

Konin – dzienne autobusy 235 1:02 0:13 4:01 

Konin – nocne autobusy 11 0:40 0:30 0:47 

Ostrów Wlkp. – dzienne autobusy 274 1:11 0:39 3:38 

Ostrów Wlkp. – nocne autobusy 9 1:06 0:55 1:30 

Gniezno – dzienne autobusy 219 0:51 0:39 4:01 

Gniezno – nocne autobusy 1 n.d. n.d. n.d. 

Wągrowiec – dzienne autobusy 65 1:39 0:30 5:31 

Wągrowiec – nocne autobusy 0 n.d. n.d. n.d. 

Swarzędz – dzienne autobusy 159 1:00 0:23 5:41 

Swarzędz – nocne autobusy 13 0:32 0:27 1:00 

Jarocin – dzienne autobusy 172 1:48 0:30 8:32 

Jarocin – nocne autobusy 5 0:54 0:54 0:54 

Luboń – dzienne autobusy 162 0:43 0:24 2:18 

Luboń – nocne autobusy 6 0:50 0:50 0:50 

Krotoszyn – dzienne linie autobusowe 102 1:28 0:42 5:15 

                                                 

47
 Konsekwencje wymiany dla pojemności taboru zostały omówione w odpowiedzi na pytanie IV.1.2. (s. 67).  

48
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie analizy rozkładów jazdy przewoźników.  
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Nazwa obszaru  
Dobowa liczba 

kursów 

Średnia 

częstotliwość 

[hh:mm] 

Maksymalna 

częstotliwość 

[hh:mm] 

Minimalna 

częstotliwość 

[hh:mm] 

Krotoszyn – nocne autobusy 0 n.d. n.d. n.d. 

Piła – dzienne autobusy 564 0:34 0:13 5:20 

Piła – nocne autobusy 0 n.d. n.d. n.d. 

Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, zwiększenie 

częstotliwości kursowania autobusów miało miejsce w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu oraz 

Swarzędzu. Nie uległa zmianie natomiast częstotliwość kursowania autobusów w Koninie, 

Wągrowcu oraz Krotoszynie. Częstotliwość kursowania stanowi wypadkową różnych 

czynników, dostępność nowego taboru umożliwia jednak bardziej elastyczne dopasowanie 

taboru do bieżących potrzeb przewozowych. 

IV.1.2. Czy i jak poprzez zakup nowego taboru, w ramach projektów, zmieniła się jego 

pojemność? 

 W ramach projektów realizowanych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

dokonywano zakupów autobusów o różnej pojemności, co wynikało z potrzeby dostosowania 

ich do potrzeb przewozowych na poszczególnych liniach. Warto jednak wskazać, że sama 

pojemność nie była głównym kryterium decydującym o przydatności pojazdów 

w poszczególnych obszarach. Szczególnie w przypadku taboru przeznaczonego do obsługi 

linii podmiejskich oraz tras o mniejszym obciążeniu pasażerskim, zakup autobusów 

o mniejszej pojemności pozwalał na zwiększenie częstotliwości obsługi przy podobnych 

kosztach eksploatacji. Respondenci wywiadów pogłębionych w Swarzędzu stwierdzali 

na przykład, że mniejsze pojazdy pozwalają obsługiwać obszary wcześniej niedostępne 

ze względów architektonicznych. 

Badani przedstawiciele przewoźników stwierdzili, iż całkowita pojemność taboru nie 

uległa zmianie w Poznaniu, Lesznie oraz Luboniu – wynikało to z faktu, iż zastępowany tabor 

nie odbiegał od pojemności nowych pojazdów. Pojemność taboru zmniejszyła się w Kaliszu 

oraz Ostrowie Wielkopolskim, a zwiększyła się w Koninie, Gnieźnie, Swarzędzu oraz 

Krotoszynie. 
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Tabela 17. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej oraz pojemność jednostek taboru 

komunikacji miejskiej zakupionego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013
49

  

Obszar realizacji 

projektu 

Liczba zakupionego taboru komunikacji 

miejskiej [szt.] 

Pojemność jednostek zakupionego taboru 

[osoby] 

2009 2010 2011 2012 RAZEM 2009 2010 2011 2012 RAZEM 

Gniezno - - 2 2 4 - - 150 150 300 

Jarocin  
- 5 - - 5 - 675 - - 675 

- - 8 - 8 - - 528 - 528 

Kalisz 
- 5 - - 5 - 475 - - 475 

- - 10 - 10 - - 858 - 858 

Konin - - 15 - 15 - - 1.492 - 1 492 

Krotoszyn - - 5 - 5 - - 452 - 452 

Leszno - - 11 - 11 - 835 - - 835 

Luboń - - 2 4 6 - - 180 360 540 

Ostrów Wielkopolski 
- 5 - - 5 - 460 - - 460 

- - 6 - 6 - - 552 - 552 

Piła 8 6 - - 14 760 570 - - 1 330 

Poznań 
- 28 47 - 75 - 3 906 6 592 - 10 498 

- - 13 15 28 - - 663 743 1 406 

Swarzędz 
- 5 - - 5 - 514 - - 514 

- - 3 - 3 - - 393 - 393 

Wągrowiec - - 4 - 4 - - 148 - 148 

RAZEM 8 54 126 21 209 760 7 435 10 516 1 253 21 456 

 

IV.1.3. Czy, i w jakim stopniu zakupiony w ramach projektów tabor zastępował 

dotychczasowy? 

W Poznaniu, Koninie, Luboniu, Wągrowcu, Swarzędzu, Ostrowie Wielkopolskim 

oraz Jarocinie w wyniku realizacji projektu dokonano wymiany taboru starego na nowy nie 

zmieniając jego liczebności. Biorący udział w jakościowej części badania ewaluacyjnego 

ekspert z Leszna tłumaczył przy tym, że autobusy, które do tej pory obsługiwały linie 

miejskie w Lesznie, zostały przesunięte do obsługi linii podmiejskich w gminach przyległych, 

z kolei autobusy niepotrzebne zostały sprzedane innym przewoźnikom. Przedstawiciele 

badanych przewoźników podkreślali przy tym, że utrzymywanie nieużywanych pojazdów 

okazuje się bardzo kosztowne. W Kaliszu stare jednostki taboru autobusowego były 

sukcesywnie wycofywane, natomiast w Gnieźnie cztery nowe autobusy zastąpiły sześć 

starych. Natomiast w Krotoszynie początkowo zastąpiono jeden pojazd, ale stopniowo 

wycofywano również kolejne stare autobusy zastępując je nowymi. W Pile zmniejszyła się 

liczebność taboru w związku ze wzrostem pojemności autobusów. 

                                                 

49
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Beneficjentów.  
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IV.1.4. Czy wymiana taboru wynikała także z innych działań miast lub przewoźników 

obsługujących miejską komunikację zbiorową, niż z tych realizowanych w ramach 

projektów? Z jakimi działaniami była związana? 

Realizacja projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 była powiązana 

z innymi inwestycjami w tabor komunikacji miejskiej. Beneficjenci sukcesywnie inwestują 

w nowe pojazdy, których zakup lub dzierżawa finansowane są z innych źródeł. W Poznaniu 

po 2010 roku nie dokonywano zakupu nowych autobusów, zdecydowano się na formę 

dzierżawy pojazdów. W Kaliszu, ze środków własnych dokonano zakupu czterech 

autobusów, w Wągrowcu sześciu, z kolei w Ostrowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Swarzędzu, 

Jarocinie oraz Krotoszynie stary tabor jest sukcesywnie wymieniany na nowy. 

IV.1.5. Na jakich liniach interwencja w ramach projektu wiązała się z zastępowaniem 

dotychczasowego taboru przez nowy? Jakie czynniki decydowały o zastępowaniu 

dotychczasowego taboru na konkretnych liniach? Jakie czynniki decydowały 

o rozmieszczeniu nowego taboru? 

 W okresie trwałości projektów zakupiony tabor był kierowany na linie zgodnie 

z założeniami przedstawionymi w dokumentacji aplikacyjnej. Natomiast biorąc pod uwagę 

fakt, iż badania terenowe realizowano jesienią 2015 roku, znaczna część zrealizowanych 

projektów znajdowała się już po upłynięciu okresu trwałości. W Poznaniu, Koninie, Gnieźnie, 

Wągrowcu oraz Luboniu nowy tabor kierowany jest, po upłynięciu okresu trwałości, na różne 

linie miasta bez preferencji dla konkretnych połączeń. Wynika to przede wszystkim z tego, 

że nowy tabor nie został na stałe przypisany do konkretnych linii, a kierownicy zajezdni 

dysponują nim wedle bieżących potrzeb. Respondenci wywiadów pogłębionych podkreślali, 

że kierowanie poszczególnych pojazdów na konkretne linie zmienia się w czasie. Trwałe 

przypisanie nowego taboru do konkretnej linii wynika natomiast przeważnie z jego 

specyficznych cech eksploatacyjnych. Dla przykładu, w Lesznie nowe autobusy zasiliły 

jedynie linie miejskie, które swój bieg rozpoczynają i kończą w mieście, w Swarzędzu 

kryterium decydującym o skierowaniu nowych pojazdów na konkretne linie było 

zapotrzebowanie przewoźnika wynikające z pojemności pojazdów, z kolei w Ostrowie 

Wielkopolskim nowe autobusy skierowane zostały na trzy nowe liniach, a w Krotoszynie 

na linie, które zostały wskazane we wnioskach o dofinansowanie. 
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IV.2. Zmiany w liczbie linii autobusowych/tramwajowych 

IV.2.1. Czy, i w jakim stopniu, realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia liczby 

linii autobusowych lub tramwajowych? Czy zakupiony tabor zasilił nowe linie?  

Czy trasy nowych linii były planowane wcześniej, czy dopiero możliwość pozyskania 

środków spowodowała zaplanowanie trasy? Ile nowych linii powstało w związku 

z powiększeniem taboru? 

 Realizacja projektu przyczyniła się do tworzenia nowych linii autobusowych,  

a w przypadku Poznania również tramwajowych. Tworzenie nowych linii na skutek realizacji 

projektu wynikało jednak również z innych czynników obejmujących inwestycje w tabor oraz 

infrastrukturę, które były podejmowane przez przewoźników poza projektami wspartymi 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. W Kaliszu wsparcie zakładało utworzenie 

nowych linii autobusowych oznaczonych symbolem „S” – udało się utworzyć jej trzy 

warianty – S1, S2 oraz S3. Podobnie w Ostrowie Wielkopolskim zakup autobusów pozwolił 

na utworzenie trzech zupełnie nowych połączeń autobusowych. Dzięki wsparciu nowe linie 

utworzono również w Jarocinie oraz Krotoszynie. W Poznaniu w związku z inwestycjami 

obejmującymi trasy tramwajowe utworzono nowe linie, zarówno autobusowe,  

jak i tramwajowe. Nie jest jednak możliwe oszacowanie liczby i długości wszystkich nowych 

linii powstałych po zakończeniu projektów, ponieważ jedynie częściowo odpowiadają one 

za zmiany w siatkach połączeń przewoźników, jakie miały miejsce po uzyskaniu wsparcia 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

IV.2.2. Jakie przesłanki, oprócz środków pozyskanych dofinansowaniem w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013, decydowały o utworzeniu nowej linii? Czy uzgadniano 

przebieg trasy z mieszkańcami, przedsiębiorcami itd.? 

Przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu nowej linii brano pod uwagę dokumenty 

strategiczne, konsultacje z mieszkańcami oraz inwestorami, jak również wnioski płynące 

bezpośrednio od pasażerów w formie listownej czy telefonicznej. Przykładowo w Swarzędzu 

ustalano przebieg tras w strefie przemysłowej uwzględniając wpływające do przewoźnika 

wnioski z dużych przedsiębiorstw tam zlokalizowanych. W Poznaniu z kolei w celu 

uwzględnienia opinii mieszkańców miasta przebieg tras konsultowany jest z odpowiednimi 

radami osiedli. 
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IV.2.3. Czy w wyniku realizacji projektów wydłużono istniejące linie? Jeśli tak, to 

z jakimi udogodnieniami dla pasażerów wiążą się przedłużone lub nowe linie?  

Czy wprowadzanie tych udogodnień wynikało z potrzeb pasażerów? Jakie przesłanki 

decydowały o wydłużeniu linii? 

Zakup autobusów umożliwiał, oprócz tworzenia nowych połączeń, także wydłużenie 

istniejących linii. Niemniej jednak realizacja projektów nie była jedynym czynnikiem 

warunkującym te zmiany, ponieważ przewoźnicy nie zawsze przypisywali poszczególne 

pojazdy do konkretnych linii, jak również ze względu na pozyskiwanie pojazdów również 

z innych środków niż Działanie 2.5 WRPO 2007-2013. Jako przykład przedłużania 

istniejących linii można wskazać takie ośrodki jak Kalisz i Leszno. W Kaliszu przedłużono 

jedną z istniejących wcześniej linii autobusowych, a ostatecznie również nowopowstałą linię 

S – zmian tych dokonano na wyraźne życzenie mieszkańców. W Lesznie wydłużono dwie 

linie podmiejskie, które dowożą pasażerów do Szpitala Wojewódzkiego. Z kolei w Jarocinie 

przeprowadzono szereg prac związanych z dopracowaniem sieci połączeń pomiędzy miastem 

a okolicznymi miejscowościami. Linie tworzono lub wydłużano zgodnie z prowadzonym 

przez przewoźników rozeznaniem potrzeb pasażerów, które wchodziło w skład  

Studium wykonalności opracowywanego dla potrzeb każdego z projektów. 

IV.2.4. Czy, i w jakim stopniu, wsparcie udzielone w ramach projektów 

komunikacyjnych przyczyniło się do zwiększenia częstotliwości kursowania taboru 

zbiorowej komunikacji miejskiej? 

Zdaniem respondentów badań jakościowych trasa na Franowo oraz zakup nowego 

taboru umożliwiły zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów 

w Poznaniu. W Kaliszu oraz w Lesznie częstotliwość przejazdu taboru została zwiększona 

na głównych ciągach komunikacyjnych. Również w Jarocinie udało się zwiększyć 

częstotliwość kursów autobusowych. Jeden z uczestników wywiadów pogłębionych 

z Gniezna przyznał, że chociaż zwiększenie częstotliwości kursowania taboru nie było celem 

interwencji w mieście, to zakup autobusów przyczynił się do tego w sposób pośredni, 

ponieważ zakupione autobusy są mniej awaryjne, a mniejszy poziom awaryjności umożliwia 

bardziej efektywne planowanie rozkładów. Należy jednocześnie dodać, iż dostępność taboru 

jest tylko jednym z czynników kształtujących planowaną częstotliwość kursów – umożliwia 

jej zwiększanie, ale jej nie determinuje. 
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V. Jakie są społeczne i inwestycyjne skutki realizacji projektów wspartych w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013? 

V.1. Skutki społeczne 

V.1.1. Czy, i w jakim stopniu realizacja projektów miała wpływ na: dostęp do szkół, 

wybór placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dostęp do zajęć edukacyjnych  

czy kursów (kształcenia pozaszkolnego) itp.?  

Zrealizowane projekty, w ramach których rozbudowano sieć połączeń 

komunikacyjnych, zwiększają w bezpośredni sposób dostęp do instytucji publicznych, w tym 

szkół i innych placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dla przykładu, projekty 

realizowane w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach których uruchomiono nowe 

linie, pozwoliły objąć komunikacją miejską obszary miasta dotąd nieskomunikowane. 

Dodatkowo stworzenie nowych powiązań pomiędzy placówkami edukacyjnymi oraz 

pozostałymi obszarami miasta, pozwoliły na zwiększenie dostępu do nauki, kultury oraz 

wypoczynku. Także projekt przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) 

do dworca kolejowego w połączeniu z innymi inwestycjami realizowanymi na tym obszarze – 

budową nowego dworca kolejowego oraz zmianą lokalizacji dworca autobusowego, 

przyczynił się do zwiększenia dostępności znajdujących się na terenie centrum miasta 

instytucji i miejsc użyteczności publicznej, nie tylko dla osób mieszkających na terenie 

Poznania i aglomeracji poznańskiej, ale również dla mieszkańców województwa 

wielkopolskiego.  

W ramach oceny skutków społecznych interwencji warto również wskazać 

na bezpośredni wpływ realizowanych projektów na jakość życia mieszkańców terenów 

objętych wsparciem w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, poprzez zaspokajanie ich 

podstawowych potrzeb komunikacyjnych związanych z możliwością przemieszczania się po 

mieście. Na wykresie 9 zaprezentowane zostały rozkłady odpowiedzi mieszkańców badanych 

wywiadem telefonicznym na pytanie: W jakim stopniu zakup nowego taboru lub 

wybudowania nowej linii zaspokoił Pana/i następujące potrzeby komunikacyjne? Badani 

oceniali zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w odniesieniu do sześciu wymiarów, 

za każdym razem wybierając jedną z pięciu możliwych odpowiedzi Zdecydowanie nie, Raczej 

nie, Ani tak, ani nie, Raczej tak oraz Zdecydowanie tak. 
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Wykres 9. Wpływ realizacji projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców
50

  

 

Analizując dane zaprezentowane na wykresie 9 można zauważyć, że w opinii 

mieszkańców, realizacja projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 przyczyniła 

się w największym stopniu do zaspokojenia ich potrzeb w zakresie poruszania się  

po mieście/gminie, dojazdów do pracy, dojazdów do urzędów oraz udziału w kursach  

lub szkoleniach (w każdym z tych wymiarów oceny pozytywne przeważały  

nad negatywnymi). Zaobserwowano przy tym niewielką przewagę ocen negatywnych  

nad pozytywnymi w przypadku oceny możliwości dojazdów do szkół i przedszkoli – ocena ta 

była podobna wśród osób posiadających jak i nieposiadających dzieci. Wskazać można 

na konieczność promocji i popularyzacji korzystania z komunikacji miejskiej w tym zakresie. 

V.1.2. Czy zachodzi korelacja między wsparciem zbiorowej komunikacji miejskiej 

a poprawą dostępności edukacji dla mieszkańców? 

  Zależności korelacyjne zachodzące pomiędzy liczbą pojazdów zakupionych 

w projektach realizowanych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 a dostępnością 

edukacji mierzoną współczynnikami skolaryzacji brutto (w szkołach podstawowych  

i szkołach gimnazjalnych) oraz liczbą uczniów tych szkół, zaprezentowane zostały na dwóch 

                                                 

50
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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kolejnych diagramach korelacyjnych. Dla każdego obszaru, na osi odciętych wykresu 

zaznaczono liczbę jednostek zakupionego taboru autobusowego w projektach zrealizowanych 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, a na osi rzędnych różnicę współczynników 

skolaryzacji brutto w okresie 2009-2013. Dodatkowo wielkości promieni okręgów 

odpowiadających kolejnym obszarom są proporcjonalne do liczby uczniów w roku 2013, 

odpowiednio w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. 

Wykres 10. Korelacja występująca pomiędzy zakupem nowego taboru a zmianą współczynnika 

skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych oraz liczbą uczniów szkół podstawowych
*51

 

 

* Wielkości okręgów są proporcjonalne do liczby uczniów szkół podstawowych w każdym z obszarów 

                                                 

51
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS.  
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Wykres 11. Korelacja występująca pomiędzy zakupem nowego taboru a zmianą współczynnika 

skolaryzacji brutto w szkołach gimnazjalnych oraz liczbą uczniów szkół gimnazjalnych
*52

 

 

* Wielkości okręgów są proporcjonalne do liczby uczniów szkół gimnazjalnych w każdym z obszarów 

  Przyglądając się danym zaprezentowanym na obu wykresach widać wyraźnie, że nie 

występuje żadna znacząca korelacja pomiędzy liczbą pojazdów zakupionych w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 a współczynnikami skolaryzacji oraz liczbą uczniów. 

  Poprawa dostępności komunikacji dla mieszkańców poszczególnych obszarów 

wiąże się pośrednio ze wzrostem dostępności placówek edukacyjnych. Możliwości dojazdu 

do placówek oświatowych stanowią jeden z czynników decydujących o kształtowaniu sieci 

połączeń. Dodatkowo w niektórych ośrodkach miejskich przewoźnicy realizują przewozy 

dzieci do szkół
53

 (np. Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn), czy w ramach przewozów 

zamkniętych przewożą uczniów na zajęcia sportowe (np. Piła) zwiększając dostępność 

placówek oświatowych dla młodzieży w wieku szkolnym. Formułowane przez badanych 

pasażerów komunikacji miejskiej oceny dostępności instytucji edukacyjnych są pozytywne, 

chociaż pozostają niższe niż te, które dotyczą poruszania się po mieście, dojazdów 

do urzędów oraz do pracy. Poziom zadowolenia z dojazdów do szkół i przedszkoli pozostaje 

przy tym przeciętnie niższy w dużych ośrodkach miejskich – a przede wszystkim w Poznaniu. 

                                                 

52
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS.  

53
 Przewozy te realizowane są poza komunikacją miejską, a zatem organizacja dedykowanych dzieciom 

przewozów do szkół może mieć przełożenie na mniej częste korzystanie z transportu miejskiego. 
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Co za tym idzie, można jedynie pośrednio wnioskować o poprawie dostępności edukacji, 

ze względu na ogólną poprawę warunków komunikacyjnych na badanych obszarach. 

V.1.3. W jakim stopniu uruchomienie nowych linii albo przedłużenie dotychczasowych 

miało wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy? Jaki charakter miał ten wpływ? 

Czy zachodzi korelacja między wydłużeniem/rozbudową sieci a liczebnością osób 

bezrobotnych?  

  Analiza danych zastanych nie wykazuje żadnej korelacji pomiędzy stopą bezrobocia  

i średnią liczbą połączeń pomiędzy siedzibą gminy a miastem powiatowym, tzn. nie można 

stwierdzić występowania statystycznej zależności pomiędzy poziomem bezrobocia  

a dostępnością transportu publicznego. Nie oznacza to bynajmniej, iż wpływ taki nie 

zachodzi, lecz jedynie to, że na poziomie danych statystycznych nie można go jednoznacznie 

stwierdzić, ponieważ na poziom bezrobocia oraz inwestycji wywiera istotny wpływ szereg 

innych, niezależnych od interwencji czynników makroekonomicznych. Konkluzja raportu 

opracowanego dla Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 

jednoznacznie artykułuje ten problem: „Korelacje pomiędzy liczbą połączeń a stopą 

bezrobocia rejestrowanego są praktycznie nieistotne statystycznie. Poznanie realnego 

znaczenia dostępu do transportu publicznego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego 

w Wielkopolsce wymagałoby więc pogłębionych badań lokalnych rynków pracy oraz 

dokładnego rozmieszczenia lokalizacji pracodawców i miejsc zamieszkania pracowników”
54

. 

  Respondenci w badaniach jakościowych wskazywali na konkretne przykłady 

ze swoich ośrodków. W Poznaniu wydłużenie linii na Franowo pozwoliło na połączenie 

rozwijającej się przestrzeni usługowo-handlowej z pozostałymi punktami miasta. Zdaniem 

respondentów umożliwiło to sprawny dojazd osobom pracującym w tej części miasta jak 

również klientom oraz kontrahentom zlokalizowanych tam firm oraz sklepów. Podobny 

przykład znajdujemy w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zakup autobusów umożliwił 

skomunikowanie nowopowstałego centrum handlowego z centrum miasta. Również 

w Luboniu nowe autobusy pozwoliły na rozbudowę sieci komunikacyjnej, która 

umożliwiła sprawny dojazd do dużego centrum handlowego mieszkańcom pozostałych części 

                                                 

54
 M. Beim, Wpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa 

wielkopolskiego, Poznań 2014, s. 34. 
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miasta. Respondenci z Lubonia podkreślają jednak, że lepsze połączenia w całym mieście 

w ogóle mają pozytywny skutek dla handlu i usług – podali tu konkretny przykład:  

„Bo jeżeli mieszkańcy Lasku, która to dzielnica Lubonia jest pozbawiona placówek 

handlowych, mają możliwość szybkiego przemieszczenia się w inny rejon Lubonia,  

gdzie tych sklepów jest dużo, to oczywiście […] zwiększają się ich możliwości 

konsumpcyjne, a więc korzystają nasi drobni sklepikarze i nie tylko drobni”. W Luboniu oraz 

Swarzędzu rozmówcy zwracali uwagę na fakt, że inwestycje w tabor pozwoliły 

na polepszenie dojazdu do Poznania, a przez to poprawił się dostęp do poznańskiego rynku 

pracy. 

V.1.4. Czy i w jakim stopniu zasilenie w nowy tabor miało wpływ na sytuację 

na lokalnym rynku pracy? Jaki charakter miał ten wpływ? Czy zachodzi korelacja 

między zasileniem linii w nowy tabor a liczebnością osób bezrobotnych? 

Zależność korelacyjną pomiędzy zasileniem linii w nowy tabor a liczebnością osób 

bezrobotnych przedstawia diagram korelacyjny na wykresie 12. Dla każdego obszaru, na osi 

odciętych wykresu zaznaczono liczbę jednostek zakupionego taboru autobusowego 

w projektach zrealizowanych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013, na osi rzędnych 

dynamikę zmian liczby osób bezrobotnych w okresie 2009-2013. Dodatkowo, wielkości 

promieni okręgów odpowiadających kolejnym obszarom są proporcjonalne do liczby osób 

bezrobotnych w roku 2013.  
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Wykres 12. Korelacja występująca pomiędzy zakupem nowego taboru a stopą bezrobocia oraz 

liczbą osób bezrobotnych
*55

 

 

* Wielkości okręgów są proporcjonalne do liczby osób bezrobotnych w każdym z obszarów 

Analizując dane przedstawione na wykresie można zauważyć, że nie zachodzi żadna 

znacząca zależność pomiędzy liczbą taboru autobusowego zakupionego w każdym 

z obszarów wsparcia, a liczbą osób bezrobotnych, czy też nawet dynamiką zmian liczby osób 

bezrobotnych. 

V.1.5. Czy, a jeśli tak, to w jaki stopniu, zwiększył się dostęp do instytucji i miejsc 

użyteczności publicznej?  

  Wyniki reprezentatywnych badań przeprowadzonych z mieszkańcami obszarów 

objętych wspartą komunikacją miejską ukazują, że ogólna opinia użytkowników transportu 

publicznego o wpływie wsparcia dla komunikacji miejskiej na dostęp do instytucji i miejsc 

użyteczności publicznej była dość pozytywna (patrz wykres 7). Szczególnie dobrze wpływ 

ten oceniały osoby starsze, w tym emeryci i renciści, którzy rzadziej poruszają się 

transportem indywidualnym. O jednoznacznie pozytywnym wpływie wsparcia w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 na dostępność instytucji i miejsc użyteczności publicznej 

mówili również uczestnicy wywiadów jakościowych ze wszystkich obszarów. Zakup nowych 

                                                 

55
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami oraz danych GUS. 
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autobusów wiązał się dość często z uruchomieniem nowych lub wydłużeniem istniejących 

linii, zwiększających dostępność do urzędów, szpitali czy też szkół. 

V.1.6. Jakie zmiany w zbiorowej komunikacji miejskiej, będące efektem realizacji 

projektu(ów) dostrzegają mieszkańcy? Jak oceniają ich funkcjonalność i użyteczność? 

Dla jakich grup mieszkańców są one najbardziej wartościowe? 

  W trakcie wywiadów telefonicznych poproszono mieszkańców obszarów objętych 

wspartą komunikacją miejską o to, by ocenili w jakim stopniu realizacja projektów w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 miała wpływ na zaspokojenie ich potrzeb komunikacyjnych 

(w odniesieniu do wymienionych w tabeli 18 wymiarów oceny komunikacji). Wyniki zostały 

już przedstawione na poziomie ogólnym w ramach odpowiedzi na pytanie badawcze I.1.  

(s. 44). Poniższa tabela zawiera z kolei zestawienie zróżnicowań w ocenie zaspokojenia 

potrzeb komunikacyjnych mieszkańców przez różne kategorie społeczno-demograficzne 

mieszkańców. 
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Tabela 18. Zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców będące skutkiem wsparcia 

w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 – analiza zróżnicowań z uwagi na cechy społeczno-

demograficzne
56

 

Wymiar oceny Opis zróżnicowań 

Możliwość poruszania się po 

mieście 

Kategorie mieszkańców deklarujących większe zaspokojenie potrzeb: 

1. Zamieszkujący obszar Swarzędza, Lubonia oraz Wągrowca 

2. Osoby powyżej 75 roku życia 

3. Osoby o wykształceniu podstawowym lub zasadniczym zawodowym 

Kategorie mieszkańców deklarujących mniejsze zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Poznania, Kalisza, Konina oraz Piły 

2. Osoby od 16 do 35 roku życia 

3. Osoby o wykształceniu wyższym 

4. Uczniowie lub studenci oraz osoby pracujące 

Dojazdy do pracy Kategorie mieszkańców deklarujących większe zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Gniezna, Swarzędza oraz Lubonia 

2. Osoby o wykształceniu podstawowym lub zasadniczym zawodowym 

Kategorie mieszkańców deklarujących mniejsze zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Jarocina oraz Piły 

2. Osoby o wykształceniu wyższym 

Dojazdy do szkół Kategorie mieszkańców deklarujących większe zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Swarzędza, Lubonia oraz Krotoszyna 

2. Osoby o wykształceniu podstawowym 

3. Uczniowie lub studenci 

Kategorie mieszkańców deklarujących mniejsze zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Poznania, Piły oraz Konina 

2. Osoby o wykształceniu wyższym 

Dojazdy do przedszkoli Kategorie mieszkańców deklarujących większe zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Swarzędza, Wągrowca oraz Lubonia 

Kategorie mieszkańców deklarujących mniejsze zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Konina, Piły oraz Poznania 

2. Osoby pomiędzy 36 a 55 rokiem życia 

Dojazdy do urzędów Kategorie mieszkańców deklarujących większe zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Swarzędza oraz Ostrowa Wielkopolskiego 

2. Osoby powyżej 75 roku życia 

3. Osoby o wykształceniu podstawowym lub zasadniczym zawodowym 

4. Renciści lub emeryci 

Kategorie mieszkańców deklarujących mniejsze zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Piły oraz Konina 

2. Bezrobotni 

Udział w kursach i szkoleniach Kategorie mieszkańców deklarujących większe zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Swarzędza oraz Lubonia 

2. Uczniowie lub studenci 

Kategorie mieszkańców deklarujących mniejsze zaspokojenie potrzeb: 

1. Mieszkańcy obszaru Piły oraz Kalisza 

2. Osoby o wykształceniu wyższym 

  Użytkowników komunikacji miejskiej z objętych wsparciem obszarów zapytano 

również o to, które z elementów funkcjonowania komunikacji miejskiej poprawiły się 

                                                 

56
 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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w porównaniu z sytuacją sprzed realizacji projektów w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013.  

Wykres 13. Ocena poprawy funkcjonowania wybranych aspektów komunikacji miejskiej 

na skutek realizacji projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013
57

 

 

  Analizując dane przedstawione na wykresie 13 można zauważyć, że w odniesieniu 

do każdego z wymiarów funkcjonowania komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

Programu, zanotowana została znacząca przewaga ocen pozytywnych, nad negatywnymi. 

Biorąc pod uwagę również oceny neutralne trzeba stwierdzić, że jedynie niewielka część 

badanych mieszkańców wyrażała przekonanie, że na skutek realizacji projektów w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 pogorszeniu uległo funkcjonowania komunikacji miejskiej.  

V.2. Skutki inwestycyjne 

V.2.1. Czy, a jeśli tak, to jakim zakresie inwestycje w zbiorową komunikację miejską 

miały wpływ na realizację innych inwestycji, nie tylko miejskich/publicznych? Dlaczego 

tak się stało?  

Respondenci wywiadów pogłębionych z Poznania wskazywali na inwestycje związane 

z budową nowych tras tramwajowych. Za przykład inwestycji bezpośrednio związanej 

z poprowadzeniem trasy na Franowo może posłużyć przebudowa ryneczku na osiedlu Rusa 

w rejonie przystanku Piaśnicka/Rynek. Przeprowadzona rewitalizacja przyczyniła się do 
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 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych z mieszkańcami.  
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wzrostu odczuwanego poziomu ładu przestrzennego oraz do powstania nowoczesnego 

pawilonu handlowego. Wskazywano w tym kontekście również na wpływ ulepszonej 

komunikacji miejskiej na podejmowane przez deweloperów decyzje inwestycyjne w związku 

ze wzrostem wartości nieruchomości: „W jakiś sposób to oddziaływanie dla innych 

inwestycji jest jak najbardziej widoczne. I ono będzie miało miejsce ze względu na to, 

że takie trasy tramwajowe powodują, że te zlokalizowane w sąsiedztwie obszary zyskują 

na wartości. Zyskują na wartości zarówno pieniężnej, jak i na wartości dla osadnictwa. […] 

Bo mimo wszystko klient komunikacji, szukający nowego miejsca zamieszkania, nie będzie 

patrzył tylko na to jaka jest cena 1 metra kwadratowego, ale będzie zwracał uwagę jaka jest 

dostępność komunikacyjna”.  

 Przedstawiciele innych miast w kontekście inwestycji komplementarnych wobec 

wsparcia wymieniali przede wszystkim rozwój dróg oraz rozbudowę infrastruktury 

przystankowej. Reprezentant przewoźnika z Leszna zwracał uwagę na fakt, że zakup 

nowoczesnych autobusów wiązał się z koniecznością dostosowania przystanków do nowych 

wymogów: „Profile, które są obecnie zamontowane na tych przystankach w ramach tej 

modernizacji są tak zbudowane, że autobus się w takiej rynnie porusza. Czyli załóżmy ani ta 

opona nie ulegnie zniszczeniu, ani z kolei odległość pomiędzy autobusem a krawężnikiem  

nie będzie różna. To właśnie dla osób niepełnosprawnych czy starszych jest bardzo ważne”. 

Respondenci wywiadów indywidualnych z Lubonia z kolei zwracają uwagę na fakt, że zatoki 

autobusowe należało dopasować do gabarytów nowo zakupionych pojazdów. Dodatkowo, 

miasta, które dzięki nowoczesnym autobusom mogły wprowadzić karty aglomeracyjne 

musiały również poczynić stosowne inwestycje związane z uruchomieniem systemu 

nadzorującego działanie kart elektronicznych. W Wągrowcu z kolei zakupowi autobusów 

towarzyszyło powstanie bardziej nowoczesnego centrum komunikacyjnego, które jest 

wyrazem realizowanej polityki transportowej miasta zakładającej maksymalizację integracji 

środków transportu różnego typu. 

V.2.2. Jaki był wpływ interwencji na lokalną przedsiębiorczość (głównie MŚP)?  

Czy wsparcie zbiorowej komunikacji miejskiej przyczyniło się w jakimś stopniu 

do powstania nowych przedsiębiorstw? 

Respondenci wywiadów pogłębionych zgodnie stwierdzali, że poprawa jakości 

transportu zbiorowego jest ważnym czynnikiem zachęcającym do rozwoju lokalnego biznesu. 
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Zwracano również uwagę na fakt, że linie komunikacyjne przyciągają mikroprzedsiębiorców, 

którzy tworzą drobne punkty usługowo-handlowe wzdłuż popularnych ciągów 

komunikacyjnych. Przykładowo respondent z Konina przyznał, że miasto nie posiada 

konkretnych danych dotyczących wpływu interwencji na powstanie nowych przedsiębiorstw, 

ale podkreślił, iż w sposób pośredni wsparcie w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

mogło się do tego przyczynić. Wpływ interwencji na lokalną przedsiębiorczość był trudny 

do uchwycenia ilościowego, ponieważ nie był bezpośredni oraz dotyczył dużej zbiorowości 

podmiotów, co powodowało na nakładanie się wielu współwystępujących ze sobą czynników, 

odnośnie których nie posiadamy twardych danych. Mimo tego respondenci wywiadów 

indywidualnych oceniali ten wpływ pozytywnie, choć wskazywali, że był on jedynie 

pośredni. 

V.2.3. Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, realizacja projektów, miała wpływ 

na podejmowanie przez inwestorów prywatnych decyzji o lokalizacji/rozwoju 

podmiotów gospodarczych? 

Realizacja projektów wpływa na decyzje inwestorów poprzez zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej. Dotyczy to zarówno obiektów handlowych, jak też lokalizacji innych 

inwestycji. Zdaniem respondentów wywiadów indywidualnych w Poznaniu rozwój 

komunikacyjny Franowa miał zdecydowany wpływ na dynamiczny rozwój biznesowy tej 

części miasta, w której powstały nowe przestrzenie handlowe oraz nowe miejsca pracy. Wielu 

respondentów z mniejszych miast (np. z Wągrowca) przyznało, że to przedstawiciele urzędu 

miasta bądź też przewoźnika dostosowują siatki połączeń w taki sposób, aby umożliwić 

pracownikom dużych zakładów pracy korzystanie z komunikacji miejskiej. Respondent 

wywiadu jakościowego z Ostrowa Wielkopolskiego sformułował tę kwestię bardzo zwięźle: 

„To bardziej my wychodzimy naprzeciw, powstaje nowy zakład lub punkt usługowy, 

który powoduje tam większe natężenie czy klientów czy ruchu to wtedy automatycznie staje 

się to atrakcyjną trasą, po której puszczamy jakąś linie.” Natomiast respondent z Jarocina 

przyznaje, że rozmowy z dużymi przedsiębiorstwami są teraz (po zakończeniu okresu 

trwałości projektu) dla miasta łatwiejsze – nowoczesny tabor satysfakcjonuje inwestorów, 

którzy przygotowują się do otwarcia zakładu pracy w okolicy. Respondent wywiadu 

pogłębionego ze Swarzędza dodał z kolei, że sam zakup nowego taboru może nie przyciągnął 

atrakcyjnych inwestorów, ale możliwe, że brak nowoczesnych autobusów mógłby odstraszyć 

potencjalnych zainteresowanych.  
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V.2.4. Czy inne inwestycje, w tym inwestycje publiczne realizowane na terenie miast, 

gmin miejskich lub gmin miejsko-wiejskich, są/były komplementarne z inwestycjami 

w zbiorową komunikację miejską finansowanymi w ramach projektu(ów)? 

 W Poznaniu inwestycje wynikające ze wsparcia wykazują również komplementarność 

z innymi działaniami rozwoju miejskiej infrastruktury – chociażby z przebudową Ronda 

Kaponiera. Z kolei inwestycja na Franowie współgra z wybudowaniem nowej zajezdni,  

co przyczyniło się do odciążenia pozostałych zajezdni w tym przejęcia zadań, które do tej 

pory realizowane były zajezdnię przy ul. Gajowej. Dodatkowym wsparciem poznańskiej 

komunikacji miejskiej było również wprowadzenie karty PEKA, który to projekt był 

współfinansowany w ramach Działania 2.7 WRPO 2007-2013. Również budowa centrum 

handlowego przy nowym dworcu PKP może zostać uznana z komplementarną z inwestycjami 

w zbiorową komunikację miejską w Poznaniu. Także w innych miastach można odnaleźć 

przykłady wzajemnego uzupełniania się inwestycji usługowo-handlowe oraz inwestycji 

komunikacyjnych. Dla przykładu, w Lesznie po wybudowaniu galerii handlowej, 

dostosowano kursy w taki sposób, by mieszkańcy zamierzający skorzystać z oferty galerii 

mogli skorzystać z usług komunikacji miejskiej, w Ostrowie Wielkopolskim nowe autobusy 

zasiliły linie, które zostały utworzone specjalnie z myślą o mieszkańcach/klientach 

nowopowstałego centrum usługowo-handlowym, w Swarzędzu zakupowi nowego taboru 

towarzyszyło otwarcie dużych zakładów przemysłowych, tak więc nowe autobusy wsparły 

dojazd pracowników do nowych miejsc pracy, z kolei w Luboniu w okresie realizacji 

inwestycji powstał Park Przemysłowy, który również został objęty nową linią komunikacyjną. 

 

VI. Jakie czynniki warunkują korzystanie z komunikacji miejskiej po realizacji 

projektu(ów), w tym komunikacji objętej wspartymi projektami? 

VI.1. Jakie czynniki warunkują korzystanie z komunikacji miejskiej po realizacji 

projektu(ów), w tym komunikacji objętej wspartymi projektami? 

W ramach analizowanych planów rozwoju transportu publicznego potrzeby 

komunikacyjne mieszkańców rozpatrywane były z punktu widzenia czynników 

warunkujących poziom satysfakcji klienta. W dokumentach tych, powołując się na wyniki 

badań, do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców zalicza się: „Wysoką częstotliwość 

kursów, skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie liczby przystanków, zwiększenie komfortu 

podróży  
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i zmniejszenie cen”
58

. W tym kontekście wymienia się również „zwiększenie możliwości 

przemieszczania się i poprawy dostępu pasażerów do typowych miejsc aktywności,  

bez konieczności posiadania własnego samochodu”
59

. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców 

analizowano również w badaniach ilościowych w odniesieniu do różnic pomiędzy poziomem 

zaspakajania potrzeb przez transport publiczny oraz indywidualny. Pod uwagę brano między 

innymi potrzeby społeczne, jak również i preferencje transportowe oraz czynniki wpływające 

na wybór transportu publicznego, jako głównego sposobu przemieszczania się po terenie 

objętym komunikacją miejską. 

Zdaniem uczestników wywiadów jakościowych czynniki mające wpływ 

na uatrakcyjnienie zbiorowej komunikacji miejskiej były mocno powiązane z otrzymanym 

wsparciem. Eksperci podkreślali, że nowe autobusy, w porównaniu do poprzednich, są 

znacznie bardziej komfortowe, bezpieczne oraz punktualne. Poza tym, w porównaniu 

do pojazdów starego typu, te nowe są dużo bardziej wygodne dla osób starszych oraz 

niepełnosprawnych. Kolejnym ważnym aspektem podwyższającym jakość komunikacji 

zbiorowej okazało się dostosowanie przebiegu tras do potrzeb jak największej liczby 

mieszkańców (w wielu obszarach dzięki wsparciu utworzono nowe linie, bądź też 

zmodyfikowano istniejące).  

Respondenci wywiadów indywidualnych wymieniali również czynniki, które 

negatywnie odbijają się na liczbie pasażerów korzystających ze zbiorowej komunikacji 

miejskiej. Najczęściej odwoływano się do problemów demograficznych – związanych 

ze starzeniem się społeczeństwa (osoby starsze w większym stopniu korzystają z komunikacji 

miejskiej, ale jednocześnie wykonują mniej przejazdów, w porównaniu do osób  

z najmłodszych kategorii wiekowych, w związku z mniejszą mobilnością), jak również 

do problemu odpływu mieszkańców z miast do gmin ościennych. W Kaliszu oraz Lesznie 

poruszono problem wykorzystywania przez znaczną część mieszkańców samochodów,  

a w mniejszych miastach podkreślano, że wielu mieszkańców porusza się po mieście 

rowerem lub pieszo, szczególnie kiedy sprzyjają temu warunki atmosferyczne. W Jarocinie 
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 Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla miasta Piły na lata 2009-2015, s. 47. 
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 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 

2011-2016, Krotoszyn 2011, s. 74-75. 
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natomiast podano przykład odpływu części pasażerów do prywatnych przewoźników, którzy 

mają pojazdy bardziej przystosowane do poruszania się na dłuższych trasach.  

VI.2. Jakie czynniki i w jakim stopniu decydują o zmianie liczby pasażerów 

korzystających ze zbiorowej komunikacji miejskiej po realizacji projektu(ów)?  

Ze względu na zróżnicowanie obszarów objętych wsparciem w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013, nie można mówić o jednym, wspólnym zbiorze czynników 

dla wszystkich ośrodków. Dane zastane pozwalają jednak na określenie zestawu 

uwarunkowań decyzji transportowych dla większości obszarów. Choć diagnozy te różniły się 

charakterem i sposobem wykonania i nie zawsze opierały się na badaniach z mieszkańcami. 

Analiza czynników mających wpływ na zmianę liczby pasażerów była przedmiotem 

analiz w ramach badań ilościowych przeprowadzonych z mieszkańcami obszarów objętych 

wsparciem w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Badanym osobom zadano przy tym 

serię trzech pytań pozwalających ustalić czynniki warunkujące skłonność do korzystania 

z komunikacji miejskiej. Po pierwsze, badanych poproszono o ocenę w jakim stopniu, w ich 

opinii pewien zestaw charakterystyk opisujących zalety komunikacji miejskiej dotyczy 

transportu publicznego w ich obszarze (wykres 12, s. 78). Po drugie, zapytano, czy w ich 

opinii przedstawiony do oceny zestaw charakterystyk opisujących wady komunikacji 

miejskiej dotyczy transportu publicznego w ich obszarze (wykres 15, s. 88). Po trzecie 

wreszcie, czy zmniejszenie uciążliwości tych wad sprawiłoby, że częściej zaczęliby oni 

korzystać z komunikacji miejskiej (wykres 14). 
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Wykres 14. Ocena zalet komunikacji miejskiej w obszarach objętych wsparciem w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013
60

  

 

 Na podstawie danych na wykresie 14 należy zauważyć, że do najważniejszych zalet 

komunikacji miejskiej oraz czynników mających pozytywne przełożenie na skłonność 

do korzystania z transportu miejskiego zaliczyć należy przede wszystkim punktualność, 

wygodę oferowaną w trakcie przejazdów oraz fakt, iż korzystając z komunikacji nie trzeba 

przejmować się trudnościami wynikającymi ze znalezienia miejsc parkingowych. 

Zdecydowanie najmniejszy wpływ na skłonność do korzystania z komunikacji posiada 

przekonanie o tym, że transport miejski oznacza niskie koszty oraz wiąże się z tym, że nie 

trzeba posiadać samochodu osobowego. 
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Wykres 15. Ocena wad komunikacji miejskiej w obszarach objętych wsparciem w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013
61

  

 

Należy podkreślić, że do czynników zniechęcających w największym stopniu 

do korzystania z komunikacji miejskiej zaliczyć należy przede wszystkim wysokie ceny 

biletów oraz zatłoczenie pojazdów. Nie zmienia to jednak faktu, że badani mieszkańcy są 

generalnie zadowoleni z funkcjonowania komunikacji miejskiej.  

Jak pokazują dane przedstawione na wykresie 16 mieszkańcy wszystkich obszarów 

objętych wspartą komunikacją miejską skłaniali się ku opinii, że nawet jeśliby ograniczyć 

wady związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, to i tak nie sprawiłoby to, 

iż korzystaliby z niej z większą częstotliwością. Wyniki takie sugerują istnienie w tym 

zakresie ograniczeń opłacalności nakładów inwestycyjnych. Koncepcja zrównoważonego 

rozwoju obejmuje między innymi teorię granic wzrostu, która zakłada istnienie granicznych 

wartości dostępnych do wykorzystania zasobów, których dalej idąca eksploatacja przestaje 

przynosić korzyści społeczne i ekonomiczne. Niemniej jednak kluczowe jest w tym 

kontekście odwołanie się do istotnych korzyści w aspekcie środowiskowym, które powstaną 

w wyniku inwestycji w ramach PI 4e WRPO 2014+, zmniejszających emisyjność taboru 

(patrz s. 47). 
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Wykres 16. Wpływ zmniejszenia uciążliwości związanych z wadami komunikacji miejskiej 

na częstość korzystania
62

 

 

  

VI.3. W jakim stopniu do uzyskanego poziomu korzystania z komunikacji miejskiej 

przyczyniła się realizacja projektu(ów) a w jakim stopniu inne czynniki?  

Realizacja projektów w wysokim stopniu przyczyniła się do uzyskanego poziomu 

korzystania z komunikacji miejskiej zarówno w sposób bezpośredni, jak też i pośrednio,  

tj. dzięki komplementarności z czynnikami niezależnymi od Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

Zdaniem respondentów wywiadów pogłębionych realizacja projektów przyczyniła się 

do podwyższenia poziomu korzystania z komunikacji miejskiej przez mieszkańców badanych 

obszarów. Inwestycje w nowe linie tramwajowe oraz zakup nowych autobusów przyczyniły 

się do poprawy komfortu podróżowania, utworzenia nowych linii autobusowych lub 

przedłużenia istniejących połączeń. Wszystkie te inwestycje zostały bardzo pozytywnie 

odebrane przez mieszkańców obszarów objętych wsparciem, jak również przez inwestorów 

działających na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Realizacja projektów jest tylko jednym 

z wielu czynników wpływających na korzystanie z komunikacji miejskiej. Z jednej strony 
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niweluje negatywny wpływ takich procesów jak podwyżki cen biletów oraz wzrost liczby 

gospodarstw domowych posiadających własny samochód, co pozostaje komplementarne 

względem innych działań podejmowanych na rzecz wzrostu atrakcyjności korzystania 

z komunikacji miejskiej, takich jak np. podejmowane przez przewoźników modernizacje 

taboru niezależne od Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

VI.4. Czy a jeśli tak, to w jakim zakresie miała miejsce – po realizacji projektu(ów) – 

zmiana cen biletów zbiorowej komunikacji miejskiej i jaki był jej wpływ na liczbę 

pasażerów? 

Ceny biletów przewoźników wspartych w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013  

nie podlegały jednorodnym zmianom. W Poznaniu zanotowano podwyżki cen biletów  

i decyzje te – zdaniem respondenta wywiadu pogłębionego – mogły mieć wpływ 

na zmniejszenie chęci podróżowania komunikacją miejską ze strony części pasażerów, choć 

nie mniej znaczący wpływ w tym zakresie mogła mieć liczba prowadzonych w mieście 

remontów, które negatywnie wpływały na punktualność kursowania oraz przebieg tras 

komunikacji miejskiej. Z kolei, w Kaliszu, Krotoszynie oraz Jarocinie również odnotowano 

wzrost cen biletów, ale rozmówcy nie uznali tego faktu za ważny czynnik przyczyniający się 

do odpływu pasażerów, natomiast w Lesznie oraz w Koninie zakup nowego taboru oraz 

koszty jego eksploatacji przyczyniły się do podwyższenia cen biletu jednorazowego,  

ale z drugiej strony zaproponowano pasażerom niższe ceny za bilety okresowe. W Gnieźnie 

cena biletów również wzrosła po realizacji projektu, jednakże rozmówcy podkreślali potrzebę 

utrzymania cen na dotychczasowym poziomie, gdyż jest to ich zdaniem czynnik, 

który może przyciągnąć nowych, czy utrzymać dotychczasowych klientów. Z kolei 

w Wągrowcu ceny biletów po realizacji projektu wzrosły, warto jednak odnotować, iż właśnie 

tam rozważa się wprowadzenie darmowej komunikacji dla mieszkańców, natomiast 

w Swarzędzu od 2010 roku ceny biletów pozostają na stałym poziomie. 
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Tabela 19. Ceny biletów przewoźników korzystających ze wsparcia w latach 2009-2014
63

 

Nazwa obszaru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

obszar Poznań 2,00 2,00 2,00 2,60 2,80 3,00 

obszar Kalisz 2,40 2,40 2,40 2,70 2,70 2,70 

obszar Leszno 2,30 2,30 2,50 2,70 2,70 2,70 

obszar Konin 2,20 2,20 2,20 2,80 2,80 2,80 

obszar Ostrów Wielkopolski 2,20 2,20 2,20 2,50 2,80 2,80 

obszar Gniezno 2,20 2,20 2,50 2,50 2,70 2,70 

obszar Wągrowiec 2,20 2,20 2,20 2,40 2,40 2,40 

obszar Swarzędz -- 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

obszar Jarocin -- 2,20 2,40 2,40 2,40 2,40 

obszar Luboń 1,40 3,20 3,20 4,40 4,40 4,40 

obszar Krotoszyn 1,80 1,80 2,60 2,60 2,60 2,60 

obszar Piła 2,20 2,40 2,40 2,70 2,70 2,70 

Ceny biletu normalnego 1-przejazdowego w złotówkach. w Poznaniu brana pod uwagę jest cena najtańszego 

biletu czasowego (10 min); w pozostałych obszarach podawano najtańszy bilet jednorazowy w taryfie miejskiej. 

Podwyżki cen biletów odbijają się wyraźnie w świadomości społecznej – większość 

mieszkańców na wszystkich badanych obszarach jest przekonana, iż miały one miejsce. 

Jednocześnie jednak wpływ wzrostu cen biletów na skłonność mieszkańców do korzystania 

z komunikacji miejskiej jest niewielki, jak pokazują wyniki oparte na deklaracjach 

mieszkańców. Odpowiednie dane przedstawiono na wykresie 17. 
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Wykres 17. Dostrzeganie podwyżek cen biletów przez mieszkańców korzystających 

z komunikacji miejskiej
64

 

 

VI.5. W jakim stopniu realizowane projekty w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

uwzględniały takie czynniki jak: rozwój przedmieść, potencjał ludnościowy, tendencje 

demograficzne, w tym starzenie się mieszkańców oraz depopulację miast, wyzwania 

związane ze zmianą w strukturze wieku populacji, rozmieszczenia jednostek 

osadniczych, zmiany na lokalnym rynku pracy i w strukturze gospodarczej? 

Nawet jeśli poszczególne uzasadnienia wniosków o dofinansowanie nie obejmują 

specyficznych odniesień do kwestii takich jak rozwój przedmieść, potencjał ludnościowy, 

tendencje demograficzne, w tym starzenie się mieszkańców oraz postępująca depopulacja 

miast, wyzwania związane ze zmianą w strukturze wieku populacji, rozmieszczenie jednostek 

osadniczych, zmiany na lokalnym rynku pracy i w strukturze gospodarczej, to należy uznać, 

iż czynią to pośrednio poprzez ich osadzenie w odpowiednich zapisach lokalnych strategii 

rozwoju lub planów transportu publicznego. Czynniki takie zostały rozpatrzone w częściach 

diagnostycznych tych dokumentów. Natomiast diagnozy te opierają się z kolei na ustaleniach 

zawartych w innych dokumentach urzędowych, takich jak strategie rozwoju oraz plany 

zagospodarowania przestrzennego. Potrzeby i wyzwania związane z tymi procesami 
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przestrzennymi i demograficznymi są stosunkowo dobrze rozpoznane – szczególnie 

na poziomie statystycznym.  

Dla wielu miast, szczególnie tych większych, rozwój przedmieść był bardzo istotnym 

czynnikiem branym pod uwagę podczas planowania oraz implementacji inwestycji. Prawie 

wszyscy uczestnicy wywiadów jakościowych przyznawali, że rozmieszczenie jednostek 

osadniczych było bardzo ważną kwestią przy planowaniu projektów. Ich zdaniem 

skomunikowanie wszystkich rejonów miasta jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny 

funkcjonowania transportu publicznego. Rozmówca z Konina podkreślał, że dla osób 

tworzących projekty, o których dofinansowanie wnioskowano w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013, priorytetem było połączenie komunikacją miejską różnych dzielnic 

miasta, także punktów pozostających przy jego granicach. Zwracano również uwagę 

na potrzeby pasażerów zamieszkujących gminy ościenne – w Koninie przyznano, 

że w związku z tym faktem przywiązuje się dużą wagę do porozumień międzygminnych. 

Rozmówca ze Swarzędza stwierdził z kolei, że to prawdopodobnie tak dynamiczny rozwój 

przedmieść stał u podstaw zakupu nowych autobusów, a wzbogacenie taboru pozwoliło 

na bezproblemowe obsłużenie ciągle rozwijającej się siatki połączeń w kierunku 

południowym. Jedynie reprezentanci pozostałych mniejszych miast przyznawali, że nie jest to 

dla nich tak ważnym zagadnieniem, jak dla przewoźników w większych miastach. 

Szczegółowe omówienie problematyki sieci osadniczej znajduje się w odpowiedziach 

na pytanie III.1. (s. 60) oraz III.2 (s. 62). 

Reprezentanci niektórych miast przyznawali także, że niekorzystne tendencje są 

również ich problemem i jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na potrzeby 

komunikacyjne miasta. W Poznaniu, jak również w Lesznie, można odnotować problem 

depopulacji miast, co powoduje, że oba miasta pozostają w stałej współpracy z gminami 

ościennymi w celu zapewnienia dobrej komunikacji dla coraz bardziej dynamicznie 

rozwijających się terenów podmiejskich. Zdaniem respondentów wywiadów pogłębionych 

problemu tego nie ma Wągrowiec – miasto się nie wyludnia, a dodatkowo w obrębie miasta 

powstaje wiele nowych osiedli. Gmina Swarzędz jest z kolei gminą, w której mieszka wiele 

osób w wieku średnim z małymi dziećmi, bądź osób młodych, co stanowi odzwierciedlenie 

typowego dla poznańskich przedmieść profilu demograficznego (w kontraście do m. Poznań, 

które doświadcza intensywnych procesów demograficznego starzenia).  
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Realizowane projekty odpowiadały również na problemy dostępności placówek 

oświatowych (patrz: odpowiedź na pytanie V.1.2, s. 73), sytuację na lokalnym rynku pracy 

(patrz: odpowiedź na pytanie V.1.3., s. 76) oraz dostępu do instytucji i miejsc użyteczności 

publicznej (patrz: odpowiedź na pytanie: V.1.5., s. 78). 

VII. Jakie nowe oczekiwania wobec miejskiego transportu zbiorowego pojawiły się  

u mieszkańców, po lub w wyniku realizacji przedmiotowych projektów? 

VII.1. Czy i jakich dodatkowych udogodnień lub zmian w funkcjonowaniu zbiorowej 

komunikacji miejskiej oczekują mieszkańcy gmin, w których funkcjonuje zbiorowa 

komunikacja miejska wsparta interwencjami w ramach Działania 2.5 

WRPO 2007-2013? 

Mieszkańcy uczestniczący w wywiadach telefonicznych poproszeni zostali o ocenę 

poziomu swojego poparcia dla różnych działań odnoszących się do komunikacji, które 

mogłyby zostać zrealizowane w przyszłości. Konstrukcja pytania nie ograniczała liczby 

wskazań, niemniej jednak wśród możliwych zmian i udogodnień zarysował się wyraźny 

ranking.  

Wykres 18. Zapotrzebowanie społeczne na dodatkowe usprawnienia komunikacji publicznej
65
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Na podstawie danych zaprezentowanych na wykresie 18 można stwierdzić, 

iż zdecydowanie najwyższą popularnością cieszyły się propozycje działań związane 

z ekologią oraz dalszym zaspakajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych; stosunkowo często 

wskazywano również na konieczność rozbudowy siatki połączeń przewoźników oraz 

usprawnianie systemów informacyjnych, które ułatwiają efektywne korzystanie 

z komunikacji miejskiej. Stosunkowo najmniejszą popularnością cieszyła się modernizacja 

obecnego taboru, co może świadczyć o poczuciu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie 

w związku z realizacją projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013. 

VII.2. Czy, i w jakim stopniu, realizacja projektów przyczyniła się do podejmowania 

inicjatyw, które zwiększają zainteresowanie zbiorową komunikacją miejską, a nie są 

bezpośrednio związane z realizacją projektu? Czy zachodzi korelacja między realizacją 

takich inicjatyw a korzystaniem ze zbiorowej komunikacji miejskiej? 

Uczestnicy wywiadów jakościowych – przedstawiciele miast, organizatorów 

transportu oraz przewoźników – przyznawali, że promocja transportu zbiorowego jest  

dla wszystkich miast kwestią bardzo ważną. Zwracali też uwagę na fakt, że zwiększanie 

zainteresowania komunikacją miejską jest procesem dość złożonym i wymagającym 

prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę polityki komunikacyjnej, przy czym realizacja 

projektów w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 przyczyniła się ich zdaniem 

w znacznym stopniu do podejmowania takich inicjatyw. Jednym z przykładów promocji 

komunikacji zbiorowej na obszarach objętych wsparciem w ramach Programu jest 

wprowadzanie kart aglomeracyjnych, z którymi wiąże się szereg udogodnień. W Poznaniu  

i Luboniu wspomniano o Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej
66

 nie tylko 

w kontekście transportu zbiorowego. Wskazywano bowiem, że poza płaceniem za przejazdy 

autobusami oraz tramwajami można jej używać do wypożyczenia roweru miejskiego, 

uiszczenia opłat za parkowanie, czy wykorzystania jako karty płatniczej, czy też karty 

bibliotecznej. Z kolei mieszkańcy Leszna i okolic mogą od pewnego czasu korzystać 

z Leszczyńskiej Karty Miejskiej, która podobnie jak Poznańska Elektroniczna Karta 

Aglomeracyjna, ułatwia korzystanie z transportu zbiorowego poprzez możliwość wykupienia 

                                                 

66
 Należy przy tym wspomnieć, że wprowadzenie tzw. karty PEKA nie było konsekwencją realizacji 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013. Projekt ten uzyskał bowiem wsparcie ze środków WRPO 2007-2013,  

w ramach Działania 2.7. 
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biletu okresowego lub dokonania opłaty za pojedynczy bilet. Badani podkreślali przy tym, 

że każdorazowa promocja i popularyzacja wydarzeń związanych z kartami aglomeracyjnymi 

ma również na celu promowanie komunikacji miejskiej w ogóle. 

Inicjatywą zwiększającą zainteresowanie komunikacją miejską wspartą w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 jest również realizacja odpowiedniej polityki rowerowej 

na obszarach objętych wsparciem poprzez zintegrowanie jej z transportem publicznym.  

Dla przykładu, rozmówcy z Lubonia podkreślali, że w mieście udało się wdrożyć ułatwienia 

dla rowerzystów poprzez zmiany w regulaminie przewozu rowerów w komunikacji miejskiej 

oraz wprowadzić udogodnienia w systemie komunikacyjnym w taki sposób, aby uatrakcyjnić 

możliwość przesiadki z roweru na autobus.  

Wykres 19. Dostrzeganie przez mieszkańców akcji i działań promujących korzystanie 

z komunikacji miejskiej
67

 

 

 Stopień rozpoznawalności akcji i działań promujących korzystanie z komunikacji 

miejskiej zilustrowano na wykresie 19. Wśród podejmowanych inicjatyw zwiększających 

atrakcyjność transportu miejskiego w większości miast wymieniano wprowadzenie ulg, czy 

wręcz darmowych przejazdów dla pasażerów. W Kaliszu zniesiono opłaty za przejazdy 

w dniach Święta Miasta Kalisza, a w wielu miastach obchodzi się Dzień Bez Samochodu, 
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który również uprawnia do darmowych przejazdów. Miasto Gniezno wprowadza darmowy 

przejazd w tym dniu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość pasażera
68

. W Swarzędzu podkreślano, że od dawna już nie 

podnosi się cen biletów, komunikacja zbiorowa już teraz jest darmowa dla uczniów 

swarzędzkich szkół, jak również osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,  

a także dodatkowo rozważa się wprowadzenie darmowych przejazdów dla wszystkich 

uczniów oraz studentów.   

                                                 

68
 Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/311/2012 Rady Miasta Gniezna z dn. 28 listopada 2012 r. 
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5. Podsumowanie 

 

1. Ewaluacja efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

wiązała się z koniecznością oszacowania wskaźnika: Przyrost liczby ludności 

korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu. Zakładanym 

w ramach WRPO 2007-2013 rezultatem realizacji miał być przyrost liczby osób 

korzystających z komunikacji miejskiej o wartość równą co najmniej 100 tys. osób. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że interwencja podjęta w ramach 

Działania 2.5 WRPO 2007-2013 osiągnęła zakładany rezultat. Wartość wskaźnika 

Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

Programu wyniosła w całym obszarze wsparcia 135 862 osoby, a zatem przekroczyła 

docelową wartość 100 tys. osób.  

2. Zrealizowane w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 projekty cechuje wysoka 

użyteczność dla mieszkańców obszarów objętych wsparciem. Wynika to przede 

wszystkim ze zwiększonego komfortu przejazdów nowym taborem oraz większej 

punktualności w związku z niższą awaryjnością pojazdów. Wysoka użyteczność 

znajduje wyraz w wysokich ocenach wsparcia przez mieszkańców obszarów nim 

objętych. Z badań wynika również, że promocja transportu miejskiego, jako środka 

komunikacji, ukierunkowana musi być na ukazanie korzyści korzystania 

z komunikacji publicznej, zwłaszcza w zakresie komfortu przejazdów oraz 

punktualności kursów. 

3. Nowy tabor znacznie zwiększył udział autobusów niskopodłogowych w taborze 

przewoźników, dzięki czemu istotnie wzrosła dostępność komunikacji miejskiej dla 

osób niepełnosprawnych oraz dla innych pasażerów o specjalnych potrzebach. Zakup 

pojazdów niskopodłogowych ma również istotny wpływ na szybkość wsiadania  

i wysiadania na przystankach, co wpływa na punktualność i czasy przejazdów 

na poszczególnych liniach. 

4. Projekty zrealizowane w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 pozwoliły na lepsze 

dostosowanie oferty przewozowej do struktury sieci osadniczej oraz głównych 

kierunków przemieszczania się mieszkańców. Realizacja wsparcia korzystnie 
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wpłynęła na dostępność komunikacyjną przedmieść i obszarów peryferyjnych. 

Znajduje to odzwierciedlenie w tym, iż poziom zadowolenia z realizacji projektów 

wśród mieszkańców przedmieść i gmin przyległych nie odbiegał od poziomu 

zadowolenia mieszkańców miast będących siedzibą beneficjenta. 

5. Zrealizowane w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 projekty wpłynęły istotnie 

na zmniejszenie poziomu awaryjności oraz kosztów eksploatacji pojazdów,  

co przełożyło się na bardziej efektywne wykorzystanie taboru znajdującego się 

w dyspozycji przewoźników. Dodatkowe korzyści związane z zakupem nowych 

pojazdów wiązały się z tym, że poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska 

był w ich przypadku niższy, niż przy eksploatacji starego taboru. Zrealizowane 

projekty pozwoliły też na zakup taboru odpowiadającego potrzebom przewoźników. 

Zmiany nie zawsze wiązały się ze zwiększeniem pojemności taboru, ponieważ 

w części przypadków zastępowano autobusy, które były pojemniejsze od nowych. 

6. Działanie 2.5 WRPO 2007-2013 skutecznie zwiększyło atrakcyjność komunikacji 

miejskiej. Zrealizowane projekty w efektywny sposób promowały komunikację 

miejską zwiększając jej atrakcyjność poprzez lepsze zaspakajanie potrzeb 

transportowych mieszkańców. Poprawa opinii o komunikacji miejskiej 

w świadomości społecznej mieszkańców obszarów objętych wspartą komunikacją 

miejską może mieć wpływ na częstszy wybór publicznych środków transportu. 

7. Liczba i przyrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej na obszarach 

objętych działaniem wspartej w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 komunikacji 

miejskiej nie wynikały wyłącznie z uzyskanego wsparcia, ale zakup nowego taboru 

oraz budowa nowych linii miały przeważnie istotny wpływ (pośredni lub bezpośredni) 

na pozostałe czynniki kształtujące gotowość do korzystania ze wspartej komunikacji 

miejskiej. Do czynników tych należą: modyfikacje rozkładów jazdy, w tym 

wydłużanie dotychczasowych i tworzenie nowych linii, jak również przewidywalność 

i punktualność kursowania. Do czynników o negatywnym wpływie na liczbę osób 

korzystających zalicza się m.in. kongestię transportową miast powodującą opóźnienia 

w kursowaniu komunikacji miejskiej.  
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6. Wnioski i rekomendacje 

 

1. Wykorzystanie wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji 

miejskiej wspartej w ramach Programu jako wskaźnika rezultatu Działania 2.5 

WRPO 2007-2013 wiązało się trudnościami wynikającymi z faktu, iż oszacowanie 

jego wartości wymaga danych wykraczających poza informacje zbierane przez 

przewoźników oraz dostępne w ramach statystyki publicznej. Słuszne jest zatem 

odejście w ramach WRPO 2014+ od mierzenia efektów wsparcia komunikacji 

miejskiej za pomocą przyrostu liczby osób korzystających ze zbiorowej komunikacji 

miejskiej, na rzecz wskaźników szacujących liczbę pasażerów
69

. Dane takie są przez 

przewoźników zbierane w ramach sprawozdawczości statystycznej
70

 – umożliwiają 

nie tylko monitorowanie efektów wsparcia, lecz również analizę porównawczą 

względem innych województw. 

2. Wskaźnik rezultatu Działania 2.5 WRPO 2007-2013 został osiągnięty pomimo 

obiektywnych trudności, z którymi zmagała się w tym okresie komunikacja miejska 

w województwie wielkopolskim. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 

jak kształtowałaby się liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej na objętych 

wsparciem obszarach, gdyby wsparcie nie było realizowane. Zasadne wydaje się 

jednak przypuszczenie, że bez interwencji w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 

prawdopodobnie nastąpiłby odpływ klientów komunikacji miejskiej. Standard taboru 

nie spełniałby rosnących oczekiwań pasażerów odnośnie komfortu przejazdów. 

                                                 

69
 Wykorzystanie wartości wskaźnika „Przewozy pasażerów komunikacją miejską”, którego oszacowania 

dokonuje GUS, jako wskaźnika rezultatu WRPO 2014+ może się jednak wiązać z wystąpieniem następujących 

trudności w badaniach ewaluacyjnych: 1) wartość wskaźnika agregowana jest przez GUS na poziomie NTS-2, 

więc wskaźnik nie umożliwia analiz wewnątrzregionalnych; 2) wartość wskaźnika cechowała w ostatnich latach 

znacznymi wahaniami; 3) wartość wskaźnika jest w przeważającej mierze determinowana przez liczbę 

pasażerów w aglomeracji poznańskiej. 
70

 Obowiązek sprawozdawczości nałożony na zakłady komunikacji miejskiej dotyczy m.in. wskaźnika Łączna 

liczba przewiezionych pasażerów w danym roku kalendarzowym, który obliczany jest w oparciu o dane  

o sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych (zgodnie z formularzem załączonym  

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 marca 2011 r. (Dz. U. nr 86 poz. 473.). Główny Urząd 

Statystyczny uwzględnia w swojej sprawozdawczości nałożone na zakłady komunikacji miejskiej zasady 

dotyczące przekładania liczby przejazdów na pojedynczy bilet wieloprzejazdowy. 
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Sukces Działania 2.5 WRPO 2007-2013 wymaga dalszych wysiłków na rzecz 

poprawy jakości przewozów, jak też dalszej promocji komunikacji miejskiej 

w świadomości mieszkańców Wielkopolski. 

3. Wsparcie dla transportu zbiorowego w ramach WRPO 2014+ obejmuje komunikację 

miejską (PI 4e) oraz transport kolejowy (PI 7d), nie uwzględnia natomiast potrzeb 

transportowych zaspakajanych przez międzypowiatowe, wewnątrzwojewódzkie 

przewozy autobusowe. Osoby uczestniczące w panelu eksperckim wskazywały 

na możliwość rozważenia w przyszłości możliwości organizacji przez UMWW 

międzypowiatowych przewozów autobusowych, zapewniających usługi 

komplementarne względem transportu kolejowego. Innym użytecznym rozwiązaniem 

byłoby pełnienie przez UMWW roli integratora i koordynatora międzypowiatowych 

przewozów autobusowych. Umożliwiłoby to zwiększenie dostępności transportu 

zbiorowego również dla obszarów o niższym poziomie kolejowej dostępności 

transportowej. 
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Tabela 20. Rekomendacje wynikające z badania dotyczące transportu zbiorowego możliwe do wdrożenia w ramach WRPO 2014+  

Lp. Wniosek Rekomendacja 
Status 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia rekomendacji 

Adresaci 

rekomendacji 

1. 

Osiągnięcie zakładanej wartości 

wskaźnika rezultatu WRPO 2014+ 

„Przewozy pasażerów komunikacją 

miejską” (wg GUS wartość bazowa 

w 2012 r. to 268,5 mln, natomiast 

wartość docelowa w 2023 roku to 281 

mln) wymaga podejmowania 

dodatkowych inicjatyw promujących 

korzystanie z komunikacji miejskiej. 

Należy prowadzić konsekwentną 

politykę zachęcającej do korzystania 

z transportu zbiorowego poprzez 

prowadzenie kampanii promujących 

komunikację miejską oraz 

odpowiednią organizację ruchu.  

 

Operacyjna 

1. Wspieranie działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących transportu 

zbiorowego (miejskiego i 

kolejowego). 

2. Rozwój sieci parkingów typu 

Park&Ride. 

 

Samorządy gmin 

Starostwa powiatowe 

Przewoźnicy 

 

2. 

Konieczne jest zaspokojenie potrzeb 

w zakresie integrowania różnych 

środków transportu. 

Wsparcie dla projektów 

kompleksowych, integrujących 

system transportu publicznego 

z innymi gałęziami transportu. 

Operacyjna 

1. Preferowanie projektów 

uwzględniających m.in. budowę 

węzłów przesiadkowych, koordynację 

rozkładów jazdy. 

2. Preferowanie projektów obejmujących 

m.in. wdrażanie rozwiązań 

poprawiających efektywność 

zarządzania taborem i organizację 

komunikacji zbiorowej. 

IZ WRPO 2014+ 

3. 

Osiągnięcie zakładanej wartości 

wskaźnika rezultatu WRPO 2014+ 

„Liczba pasażerów przewiezionych 

w ramach kolejowych wojewódzkich 

przewozów pasażerskich” (wartość 

bazowa 20,56 mln w 2013 roku, 

natomiast wartość docelowa 23,30 mln 

w roku 2023) wymaga dalszej 

modernizacji infrastruktury oraz taboru 

kolejowego. 

Modernizacji infrastruktury 

kolejowej oraz zakup lub 

modernizacja taboru musi 

towarzyszyć promocja tej formy 

transportu oraz nacisk 

na intermodalną integrację transportu 

kolejowego. 

Operacyjna 

1. Preferowanie rozwiązań 

zmniejszających udział 

indywidualnego transportu 

samochodowego w podróżach. 

2. Preferowanie rozwiązań integrujących 

usługi transportu kolejowego 

z komunikacją miejską, rowerową lub 

pieszą. 

 

UMWW 
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