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HUMANIZACJA SIECI KOMUNIKACYJNEJ
OBSZARU METROPOLITARNEGO WARSZAWY
W artykule zaprezentowano różne pojęcia systemu transportowego również w odniesieniu
do przestrzeni miejskiej. Rozważania dotyczące systemu transportowego ujęte zostały
w trzech grupach, pierwsza z nich dotyczyła określeń o uniwersalnym charakterze, druga
pojęć związanych z koncepcją tzw. zintegrowanego systemu transportowego, a w trzeciej
grupie przedstawiono pojęcia zgodne z ogólną teorią systemów. Następnie
zaprezentowano podział transportu zarówno w ujęciu gałęziowych jak i rodzajowym, który
jest pojęciowo bardzo często mylone właśnie z podziałem gałęziowym. Podział rodzajowy
transportu przeprowadzono pod kątem różnych kryteriów. W ostatniej części
prezentowanego materiału przedstawiono rozważania dotyczące metodologii badań miasta
oraz scharakteryzowano Obszar Metropolitarny Warszawy.1

HUMANIZATION NETWORK COMMUNICATIONS
METROPOLITAN AREA WARSAW
The article presents the different concepts of the transport system also in relation to the
urban space. Considerations transport systems have been included in the three groups, the
first of which concerned the terms of universal character, the other concepts related to the
concept of the so-called. integrated transport system and in the third group is shown in
accordance with the general concept of systems theory. Then they present the breakdown
of transport, both in terms of branch and generic, which is conceptually very often
confused with the branch transport. Distribution of generic transport was carried out at an
angle different criteria. The last part of the material presented describes considerations for
the research methodology of the city and characterized Metropolitan Area Warsaw.

1

Tekst artykułu w kompleksowym ujęciu został opublikowany w Zeszycie Naukowym Instytutu Transportu
Samochodowego nr 112/2016 p.t. „Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie”,
który stanowi relację z badań statutowych autorów: 6419/ITS „Doskonalenie systemów transportowych
obszarów zurbanizowanych”, 2014 i 6512/ITS „Kształtowanie systemu transportowego Obszaru
Metropolitarnego Warszawy”, 2015-2017.
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1. System transportowy przestrzeni miejskiej
Teoretyczne rozważania nad systemem transportowym przestrzeni miejskiej wymagają
odniesienia się do podstawowych pojęć – systemu transportowego i systemu miejskiego.
Doświadczenie podpowiada tu wykorzystanie najogólniejszych definicji systemu,
w których zaznaczają się wspólne cechy wszystkich złożonych zbiorowości:
 mówią one o całości, zbiorze składającym się z szeregu elementów, zbiór ten nie jest
przypadkowy,
 jego elementy są ze sobą powiązane w uporządkowany sposób.
Taka uniwersalna interpretacja „systemu” pozwala odnaleźć wspólne cechy
charakteryzujące zarówno system transportowy, jak i bardziej złożone pojęcie systemu
miasta czy też inaczej mówiąc - miejskiego. W obu przypadkach mamy tu do czynienia ze
zbiorami elementów, powiązanych ze sobą w relacji wzajemnego oddziaływania. Stąd też
wygodne i użyteczne metodologicznie jest przyjęcie jako wspólnej płaszczyzny analizy tak
złożonych zbiorowości określenia, iż „system pozostaje uporządkowanym zbiorem
elementów, pozostających we wzajemnych związkach, których własności mogą określić
właściwości całości” [17]. Jeżeli pojęciowo uznamy, iż uporządkowany zbiór musi
oznaczać współzależność elementów, to dla ogólniejszych rozważań całkowicie wystarczy
określenie systemowe złożonej zbiorowości, w którym mówimy, że „system to zbiór
elementów współprzyczyniających się do realizacji celu zbiorowości”. Celem systemu
miejskiego jest zapewnienie określonych warunków egzystencji i aktywności
mieszkańcom lub osobom w inny sposób związanym z miastem. Celem systemu
transportowego pozostaje zapewnienie właściwej usługi przemieszczenia osób lub
ładunków. W złożony sposób staje się on wtedy najczęściej elementem substancji
miejskiej, a więc – systemu miejskiego.
Warto zwrócić uwagę na różne pojęcia „system transportowy”, które powstawały od
długich lat i miały różne znaczenia, co skutkowało rozbudowaną dyskusją teoretyczną
[30]. Celowym wydaje się przypomnienie jej głównych płaszczyzn, tak aby móc
skoncentrować się na systemowym ujęciu problemów transportu aglomeracji miejskiej [1].
Do celów niniejszego artykułu przyjęto podział na trzy grupy definicji systemu
transportowego.
1.1. Pierwsza grupa definicji o uniwersalnym charakterze
W tej grupie definicji, Lucjan Hofman definiował system transportowy jako
„…całokształt zagadnień technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych,
które występują w procesie współdziałania poszczególnych rodzajów transportu oraz
określają charakter głównych zależności i związków pomiędzy transportem a innymi
dziedzinami gospodarki narodowej…” [20]. Uniwersalizm tej propozycji teoretycznej
pozostaje ograniczony z uwagi na akcent położony na związki transportu jedynie
z gospodarką narodową oraz brak doprecyzowania wewnętrznego podziału transportu na
rodzaje i gałęzie transportowe. Natomiast F. Gronowski pod pojęciem „systemu
transportowego” rozumie „…całokształt powiązań istniejących pomiędzy wszystkimi
gałęziami transportu pracującymi na pewnym obszarze z jednej strony oraz powiązań
między transportem a innymi działami i gałęziami gospodarki narodowej z drugiej…”[15].
W tej definicji pojawia się podstawowy układ gałęziowy transportu oraz zasięg
przestrzenny systemu, który ma tak duże znaczenie w rozważaniach urbanizacyjnych.
Wśród podmiotów (elementów) zbiorowości ciągle brakuje podmiotów społecznych, które
w poprzednim systemie zarządzania ustępują miejsca gospodarce narodowej. Zbieżny
6

Transport Samochodowy 4-2016

i pojęciowo pełniejszy charakter miała definicja zaproponowana przez F. Voigta: „pod
pojęciem systemu transportowego rozumiemy współdziałanie środków transportu celem
pokonania przestrzeni przez osoby, ładunki i wiadomości (…). Poszczególne części
składowe systemu są pomiędzy sobą powiązane możliwymi do określenia
relacjami…”[55]. Tu zaś zaakcentowane zostało współdziałanie w identyfikowalnych
relacjach. Uwzględnienie przesyłania wiadomości (informacji), czyni zgodnie
z późniejszym wywodem, tę definicję określeniem systemu komunikacyjnego.
Inni autorzy nadawali swoim propozycjom teoretycznym węższy zakres. Dla P. Małka
system transportowy jest to zespolony potencjał przewozowy danego regionu [36].
A. Piskozub definiuje to pojęcie podobnie: „…(…) system transportowy jest to układ
komunikacyjny, wypełniony zespołem inwestycji transportowych różnych gałęzi
transportu (…)” [39].
Do omawianego kierunku teoretycznych poszukiwań uniwersalnej definicji systemu
transportowego należy także określenie I. Tarskiego: „przez system transportowy
w najszerszym ujęciu należy rozumieć uporządkowaną całość wszystkich gałęzi
transportu, działających na określonym obszarze, a więc obejmującą zarówno cały majątek
trwały i obrotowy oraz czynnik ludzki, niezbędny do wykonywania tej działalności, jak
również i wszelkie międzygałęziowe powiązania wewnątrz tej całości” [43].
1.2. Druga grupa definicji dotycząca koncepcji tzw. zintegrowanego systemu
transportowego
Sposób podejścia do problemu zdefiniowania pojęcia systemu transportowego
w drugiej grupie wiąże się, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
z tendencją do zapewnienia lepszego, bardziej wydajnego i efektywnego funkcjonowania
transportu w naszym kraju. W pracach badawczych dążono do stworzenia i rozwijania
koncepcji tzw. zintegrowanego systemu transportowego. W tym kierunku szły m.in.
poszukiwania formalnego określenia dla systemu optymalnie zaspokajającego ogólne
potrzeby transportowe. Pierwszy podjął ten temat w polskiej literaturze fachowej I. Tarski.
Posługując się pojęciem „jednolitego systemu transportowego”, zdefiniował je
następująco: „przez jednolity system transportowy rozumiemy powiązanie działalności
wszystkich gałęzi transportu w jedną całość zarówno pod względem wewnętrznym (tj.
działalności międzygałęziowej), jak i zewnętrznym (tj. w stosunku do całej gospodarki i jej
działów korzystających z transportu)”. Celem utworzenia jednolitego systemu
transportowego była optymalna obsługa klientów-użytkowników transportu oraz
gospodarki narodowej poprzez:
 uzyskanie najbardziej celowych dla gospodarki kraju proporcji rozwoju całości
transportu i wszystkich związanych z nim ogniw;
 najracjonalniejszy podział zadań przewozowych między poszczególne gałęzie
transportu;
 najwłaściwsze dla gospodarki zorganizowanie całości procesu transportowego,
obsługiwanego kolejno przez kilka gałęzi transportu [42].
Rozwiniętą definicję zintegrowanego systemu transportowego podał M. Madeyski,
rozumiejący przez to pojęcie „(…) planowo uporządkowany zespół środków i działalności
wszystkich gałęzi transportu, bez względu na ich gestyjne lub organizacyjne
podporządkowanie, zharmonizowany w swej działalności z całością gospodarki narodowej
i życia społecznego” [34]. Wprawdzie wobec konstrukcji definicji M. Madeyskiego
formułowano metodologiczne zastrzeżenia [34], lecz wydawała się ona trafnym
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określeniem systemu transportowego. Był nim w każdym razie tzw. optymalny system
transportowy, który:
 obejmuje uporządkowany zespół środków i działań wszystkich elementów transportu,
składających się na system transportowy;
 zawiera najwłaściwsze powiązania z gospodarką narodową poszczególnych gałęzi
transportowych, a także wzajemne powiązania międzygałęziowe;
 zaspokaja w pełni ilościowe i jakościowe potrzeby przewozowe;
 minimalizuje zarazem nakłady społeczne ponoszone w celu zaspokajania potrzeb
przewozowych [13].
1.3. Trzecia grupa definicji związana z ujęciem zgodnym z ogólną teorią systemów
Ostatnia przedstawiona grupa definicji poszukiwań właściwego określenia dla pojęcia
„system transportowy” było ujęcie zgodne z ogólną teorią systemów2. Jego cechą
charakterystyczną jest powrót do samej istoty systemu transportowego, tego czym on jest,
z czego się składa oraz w jakich relacjach działa, bez formułowania teoretycznych lub
praktycznych założeń przesądzających o ostatecznym kształcie rozwijającego się w tym
przypadku, danego systemu.
Systemowe ujęcie problemu transportu prezentował m.in. F. Tomala, który system
transportowy określił: „(…) jako zbiór przedmiotów (sieć drogowa, potoki komunikacyjne,
inwestycje transportowe, procesy przewozowe wszystkich gałęzi transportu), łącznie ze
związkami istniejącymi pomiędzy tymi przedmiotami, jak i pomiędzy atrybutami, które
wykorzystuje polityka transportowa, będąca ogniwem spajającym system transportowy
w jedną całość przy pomocy prowadzonej przez siebie koordynacji” [44]. Zbliżoną
w treści definicję przedstawił W. Grzywacz, który przez system transportowy rozumie
„…całokształt środków technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno-prawnych w ich
wzajemnym związku funkcjonalnym, służącym do realizacji więzi społecznogospodarczych na określonym obszarze” [46].
Z powyższych, historycznych rozważań o porządkującym charakterze, można
wyciągnąć wnioski, które będą miały znaczenie dla współczesnego myślenia o transporcie
miejskim. Pojęciu „system transportowy” należy nadawać treść na tyle uniwersalną, aby
po nakreśleniu celu badań ustalić elementy zbioru wyodrębnionych podmiotów
transportowo-logistycznych, sprecyzować najważniejsze związki między nimi i umożliwić
odniesienie ich funkcjonowania do daleko bardziej złożonej zbiorowości miejskiej.
Zarysowują się cztery płaszczyzny analizy tych związków: przestrzenna, organizacyjnoprawna, techniczna, ekonomiczna.
Działanie systemu transportowego musi mieć skoordynowany charakter, co z uwagi na
znaczenie transportu w życiu miasta, zapewnia najczęściej instytucjonalnie państwo
poprzez właściwe organa rządowe lub samorządowe w ramach prowadzonej przez siebie
polityki transportowej, czy też szerzej – polityki gospodarczej. W związku z tym
proponuje się ostatecznie następującą definicję systemu transportowego [1, 2]:
„System transportowy jest zbiorem uporządkowanych organizacyjno-prawnie,
technicznie, ekonomicznie oraz przestrzennie – ze względu na stan infrastruktury
transportowej – podmiotów procesów społeczno-gospodarczych, które współprzyczyniają
się do zaspokojenia potrzeb przewozowych w ramach określanych przez politykę
transportową państwa”.
2

Ogólna teoria systemów jest nauką zajmującą się klasyfikacją systemów, badaniem ich ogólnej struktury,
relacji między elementami oraz sposobem ich działania i kształtowania relacji z otoczeniem.
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Niezwykle ważnym problemem w systemowym ujęciu pojęcia transportu jest
określenie otoczenia systemu transportowego, szczególnie w rozwijającej się, integrującej
zróżnicowane aktywności przestrzeni urbanistycznej. Jest nim zbiór wszystkich elementów
nie należących do systemu, których właściwości oddziałują na system i zarazem ulegają
zmianom pod jego wpływem [11]. W praktyce jest bardzo trudno ustalić, kiedy dany
element należy do systemu, a kiedy do jego otoczenia. Przyjmuje się, że podział taki może
zostać przeprowadzony metodologicznie w dowolny sposób. Stąd też dużego znaczenia
nabiera problem określenia struktury systemu transportowego, w celu sprecyzowania na
przykład miejsca poszczególnych gałęzi transportu w systemie miasta oraz
współzależności występujących między nimi.
Struktura systemu to zbiór sprzężeń między elementami systemu, a dokładniej – sposób
alokacji i wzajemnych powiązań między zasobami (czynnik ludzki, środki rzeczowe),
stosowany dla osiągnięcia celu systemu lub realizacji jego funkcji [35, 9]. Analiza
struktury oznacza spojrzenie „od wewnątrz” systemu w skali mikro. Uznanie modelowe
systemu za tzw. czarną skrzynkę i badanie tylko jego wejść, wyjść, zachowania się
i funkcji celu sprowadza analizę do aspektu zewnętrznego spojrzenia w skali makro na
miejsce względnie odosobnionego systemu wśród innych zhierarchizowanych systemów.
Badania transportu w obsłudze aglomeracji miejskiej oznaczają najczęściej analizę miejsca
i problemów funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportowych w bardziej złożonej
substancji miejskiej. A więc sprawdza się tu metodologicznie spojrzenie mikro na
poszczególne elementy systemu transportowego z punktu widzenia sprawności czy też
efektywności funkcjonowania systemu miejskiego.
Należy podkreślić, iż „…zaawansowanie w drugiej połowie XX wieku procesów
jakościowego rozwoju zurbanizowanych społeczeństw postindustrialnych przyniosło obok
rozwoju transportu szczególnie gwałtowny rozwój łączności we wszystkich jej odmianach:
nowoczesnej poczty, bezprzewodowej telekomunikacji opartej na infrastrukturze
naziemnej (radio, telewizja), telefonii i – przede wszystkim – telekomunikacji satelitarnej.
Dokonuje się niezwykle szybko globalizacja światowych systemów łączności przez
zawieszanie w przestrzeni kosmicznej coraz nowocześniejszych i wydajniejszych satelitów
telekomunikacyjnych, upowszechnianie globalnych sieci przesyłu komputerowego,
układanie coraz pojemniejszych, międzykontynentalnych, światłowodowych linii
telekomunikacyjnych. Właściwa informacja, dostępna we właściwym czasie, staje się
wyznacznikiem sprawnego, racjonalnego działania i zarządzania procesami społecznogospodarczymi...” [4]. Z jednej strony zmniejsza zapotrzebowanie nowoczesnych
społeczeństw na usługi transportowe i ich ruchliwość komunikacyjną. Z drugiej jednak
strony, paradoksalnie intensyfikuje indywidualne przemieszczenia (np. motoryzacyjne)
w skupiskach miejskich, związane ze zwiększoną mobilnością i indywidualną aktywnością
przyspieszającego bez przerwy tempa życia społeczno-gospodarczego.
1.4. Podział gałęziowy transportu i rodzaje transportu
Transport dzielimy na gałęzie transportowe działające w trzech różnych środowiskach:
lądowym, wodnym i powietrznym. Wyróżniamy następujące gałęzie transportu3: transport
samochodowy; transport kolejowy, czy też szerzej – szynowy, obejmujący także miejskie
połączenia tramwajowe i metro; transport morski; transport wodny śródlądowy (żegluga

3

Pominięty został w tej specyfikacji transport niezmechanizowany (zaprzęgowy), który odgrywa pewną rolę w
państwach rozwijających się, szczególnie w wielu regionach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, a w Europie –
na Płw. Bałkańskim.
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śródlądowa)
[10];
transport
lotniczy;
transport
przesyłowy
(specjalny,
niekonwencjonalny).
Oprócz gałęzi transportowych, wyróżniamy poszczególne rodzaje transportu. Możemy
je wprowadzić z uwagi na odrębne kryteria takie, jak [1]:
1. Kryterium rodzaju usług: transport pasażerski zbiorowy i indywidualny; transport
ładunków uniwersalny i specjalistyczny; usługi pomocnicze w stosunku do
właściwego transportu (zarządzanie logistyczne, spedycja, manipulacja towarem, prace
składowo-magazynowe, obsługa podróżnych np. przez biura podróży).
2. Kryterium celu: transport zarobkowy; transport niezarobkowy.
3. Kryterium zakresu obsługi: transport publiczny, powszechnie dostępny na warunkach
określonych przepisami i taryfą; transport branżowy, obsługujący potrzeby określonej
branży gospodarki narodowej (np. handlu) lub resortu, także na mocy odpowiednich
regulacji prawnych i taryfikatorów; transport własny (gospodarczy) poszczególnych
podmiotów gospodarczych; transport indywidualny, obsługujący potrzeby
przewozowe osób indywidualnych (głównie motoryzacja indywidualna).
4. Kryterium zasięgu przestrzennego: transport bliskiego zasięgu; transport średniego
zasięgu; transport dalekiego zasięgu.
5. Kryterium regularności transportu: transport regularny, dokonywany według
rozkładów jazdy lub z umownie określoną częstotliwością; transport nieregularny,
realizujący przewozy w miarę ujawniania się potrzeb transportowych.
6. Kryterium własności transportu: transport publiczny, państwowy, w tym własność
grupy państw lub ugrupowań ponadnarodowych; transport publiczny komunalny;
spółdzielczy; prywatny.
7. Kryterium organizacji procesu transportowego: transport bezpośredni przy
wykorzystaniu tylko jednego środka transportu; transport pośredni.
Wyodrębnienie ostatniego z wymienionych wyżej rodzajów transportu – transportu
pośredniego – umożliwia uwzględnienie także systemów miejskich przewozów, w obsługę
których zaangażowanych jest więcej niż jeden środek transportu. Wyodrębniamy
w związku z tym następujące rodzaje transportu pośredniego [37]: transport kombinowany,
transport multimodalny, transport intermodalny, transport łamany.
Transportem kombinowanym nazywamy przewóz ładunków co najmniej dwiema
gałęziami transportu. Pod pojęciem transportu multimodalnego (rozpowszechnionym
w Stanach Zjednoczonych) i w zasadzie tożsamym określeniem transportu intermodalnego
(używanym w Europie), należy rozumieć przewóz ładunku co najmniej dwiema gałęziami
transportu, na podstawie jednej umowy przewozowej przez jednego wykonawcę takiej
umowy. Z transportem łamanym spotykamy się w przypadku, gdy przewóz odbywa się
z wykorzystaniem dwóch, lub więcej środków transportu, ale w ramach jednej gałęzi
transportowej. Przykładem w systemie miejskim może tu być sytuacja, w której pasażer
kolejki podmiejskiej, przesiada się do tramwaju lub metra.
Działalność transportową, zróżnicowaną gałęziowo i rodzajowo, realizuje się
w określonym układzie. Z jednej strony występują przedsiębiorstwa transportowe
(przewoźnik, operator logistyczny, spedytor, przeładowca), które korzystają z tzw.
technicznych elementów transportu, czyli środków transportu (samochodów, pociągów,
samolotów, barek rzecznych, statków), infrastruktury liniowej (dróg kołowych, linii
kolejowych, korytarzy powietrznych, kanałów morskich, śródlądowych itp.) oraz
infrastruktury punktowej transportu (stacji kolejowych, przystanków komunikacji
miejskiej, portów morskich, rzecznych, lotnisk). Z drugiej natomiast użytkownik
transportu przekazuje tym przedsiębiorstwom ładunek (może być sam przedmiotem
10
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przewozu), który często jest również obsługiwany przez zaplecze składowo-magazynowe
transportu (np. w miejskich centrach logistycznych). Przedstawiony układ jest
charakterystyczny dla każdej gałęzi transportu, a wszystkie gałęzie transportu na obszarze
miasta, regionu, państwa, choć jeszcze raczej nie na terytoriach ugrupowań
ponadnarodowych, tworzą określony przestrzennie system transportowy.
Wszystkie gałęzie i rodzaje transportu składają się na całość tworzącą realną sferę
gospodarowania (Terminologia przyjęta za J. Korna’yem, który procesy w sferze
gospodarowania podzielił na procesy realne i procesy regulacyjne [22, 4]), w której
zachodzą procesy wykonawczo-technologiczne. Sfera realna musi być całością – miejską,
regionalną, krajową lub międzynarodową – zorganizowaną w sposób odpowiadający
stawianym przed nią celom i zadaniom. Właściwa organizacja (np. transportu miejskiego)
powinna stanowić podstawę do dalszego porządkowania określonej sfery realnej
transportu, zgodnie z określonymi potrzebami i zasadami. Poszczególne gałęzie i rodzaje
transportu znajdują się we wzajemnych związkach kooperacyjnych (tzw. kooperacja
międzygałęziowa lub międzyrodzajowa)4. Charakter tych związków określają decyzje
i działania elementów systemu transportowego wchodzącego w skład sfery realnej
transportu. Decyzje i działania porządkujące system transportowy mogą pochodzić
również z otoczenia zewnętrznego gałęzi, czy też rodzajów transportu. Mamy wtedy do
czynienia z koordynacją ponadgałęziową lub ponadrodzajową w systemie transportowym
[42]. Zarówno organizacja, jak i koordynacja, a częściowo także kooperacja, wchodzą
w zakres działań zarządczych kadr kierowniczych transportu oraz właściwych instytucji
centrum kierowania gospodarczego transportem. Jest ono istotnym elementem systemu
transportowego, a jego decyzje i działania kształtują sferę regulacji transportu, zapewniając
funkcjonowanie systemu.
2. Transport a komunikacja miejska
W powyższych rozważaniach dominowało tzw. czynnościowe podejście do elementów
systemu transportowego [16]5, w którym usługa przemieszczania ma rozstrzygające
znaczenie. Badawcze rozwinięcie czynnościowego znaczenia transportu miejskiego
wymaga ostatecznego odniesienia się do pojęć „transport” i „komunikacja”. Tym bardziej,
że przyjęło się powszechnie określanie systemu transportowego dużego miasta pojęciem
„komunikacji miejskiej”.
Najczęściej komunikację odnosi się jedynie do przekazywania informacji. Jednak
przejawy życia społeczno-gospodarczego są tak skomplikowane i różnorodne, że
komunikowanie dotyczy relacji międzyludzkich i w praktyce przybiera często bardzo
złożone, współzależne z przemieszczaniem osób i ładunków formy. „Szeroka dyskusja
naukowa przyniosła, przede wszystkim w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
uporządkowanie metodologiczne tych zagadnień. Z jednej strony, przyjęto podejście, iż
transport jest najszerszym terminem, który obejmuje wszystkie czynności przemieszczania
osób, ładunków i informacji (łączność), a komunikacja to specjalna forma organizowania
4

Zjawisko to jest szczególnie widoczne w miejscach koncentracji aktywności ludzkiej, czyli miastach,
a zwłaszcza dużych z rozbudowanymi aglomeracyjnymi strefami podmiejskimi. W naturalny sposób następuje
wtedy także przestrzenna koncentracja i integracja działalności transportowej.
5
Obok znaczenia czynnościowego mamy także znaczenie podmiotowe wskazujące na wydzielenie transportu
z innych czynności produkcyjno-usługowych oraz rzeczowe, uwzględniające niezbędne wyposażenie
materialne służące przemieszczaniu. Por.: W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ,
Warszawa 1989.
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przewozu osób, ładunków lub przekazywania informacji, która zapewnia przede
wszystkim stałą, regularną możliwość korzystania z urządzeń technicznych w określonych
relacjach [36]. Rzecznikami takiej interpretacji byli przykładowo prof. prof. P. Małek i K.
Roszko…” [1].
Dalsze poszukiwanie wspólnych pól czynnościowych dla transportu i komunikacji
zaowocowało koncepcją współzależności tych sfer usługowych. Za głównych jej autorów
należy uznać prof. prof. A. Piskozuba i M. Madeyskiego. Transport pozostał przy
działalności polegającej na celowym przemieszczaniu osób i ładunków, natomiast
komunikacja oznaczała proces porozumiewania się ludzi, na co składała się łączność
i niektóre funkcje usługowe transportu.
Wspólnym obszarem czynnościowym transportu i komunikacji stały się przy tym [34] 6
powiązania drogami komunikacyjnymi; przewozy regularne i pozarozkładowe; obsługa
spedycyjno-logistyczna oraz manipulacyjna strumieni towarowych; obsługa podróżnych;
tak zyskująca współcześnie na znaczeniu komunikacja indywidualna; przemieszczanie
ludzi środkami komunikacji bliskiej, która w miastach zwana jest komunikacją miejską.
W sumie więc, metodologicznie badania systemu transportowego miasta obejmować
powinny wszystkie jego elementy gałęziowe i rodzajowe, charakterystyczne dla określonej
zbiorowości miejskiej. W zakresie transportu pasażerskiego koncentrować się będą na
komunikacji indywidualnej (np. motoryzacji indywidualnej) oraz komunikacji miejskiej.
Odnośnie transportu ładunków akcent analityczny należy położyć na logistyczną obsługę
potrzeb ludności, a także funkcje tranzytowe danego systemu miejskiego.
3. Metodologia badań miasta
Badania i analiza systemu transportowego miasta wydają się niekłopotliwe z punktu
widzenia podejścia naturalistycznego, szczególnie zaś o charakterze inżynierskim, gdy
obserwujemy i analizujemy zjawiska przestrzenne, techniczne w analogiczny sposób do
zjawisk przyrodniczych w otaczającym nas, realnym świecie. Przyjmujemy za
starożytnymi i średniowiecznymi filozofami7, iż w tej rzeczywistej przestrzeni powinniśmy
dążyć do ładu i harmonii w interesie własnym, życia społecznego, którego jesteśmy
uczestnikami i otaczającego nas środowiska, z którego zasobów czerpiemy. Takie
podejście do metodologii badań wydaje się racjonalne i usprawiedliwione w analizie
problemów wykształcania się i funkcjonowania substancji miejskiej. W każdym razie
otrzymujemy szansę zrozumienia niezwykle złożonych procesów urbanizacyjnych
i epistemologiczne pytanie o poznawalność skomplikowanej rzeczywistości daje szansę na
pozytywną odpowiedź.
Jednak naukowcy zwracają uwagę na kontekst ontologiczny myślenia o mieście i jego
otoczeniu jako podmiocie badań naukowych [27]. Chodzi tu o kwestię istnienia
rzeczywistości, a szczególnie istnienia poza ludzkim umysłem. Pozostawiając z boku
dyskusje filozoficzne, można zauważyć, że perspektywa ontologiczna – bytowa –
związana jest nierozerwalnie z indywidualną lub społeczną percepcją ludzi, szczególnie
zaś mieszkańców przestrzeni miejskiej. Jako taka wymaga więc podejścia także
interpretatywnego, w humanistyczny, społeczny sposób wyrażającego fakt tworzenia
6

Szczegóły tej koncepcji zawarte są w: M. Madeyski, E. Lissowska, J. Marzec, Ekonomika transportu. Wstęp
do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa 1976, wyd. 2.
7
Na przykład za Arystotelesem twierdzącym, że świat istnieje obiektywnie, w sposób rzeczywisty, niezależnie
od naszych umysłów lub św. Tomaszem z Akwinu reprezentującym podobne podejście metafizyki
realistycznej.
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substancji miejskiej przez ludzi w świadomy lub nieświadomy sposób kognitywnie zgodny
ze stanem ich umysłów8. Miasto jest bowiem kulturowym tworem ludzkim; niezwykle
złożoną koncentracją przestrzenną, tworzoną ze wszystkimi konsekwencjami określonych,
charakterystycznych dla danego tworu przestrzennego uwarunkowań: historycznych,
środowiskowych, demograficznych, ekonomicznych, technicznych, ekologicznych,
innowacyjnych, militarnych, politycznych.
Antropolodzy kultury w oczywisty sposób zajmowali się mieszkańcem miast lub
mniejszych jednostek osadniczych, a także analizowali jego relacje z otaczającą go
rzeczywistością. Poruszali kwestie występowania korzeni oraz różnic kulturowych.
Podkreślali rolę kultury w wielu aspektach ludzkiego życia [3]. Odnosili się także do
przestrzeni, w tym także przestrzeni urbanistycznej. Wybitny przedstawiciel
strukturalizmu w badaniach nad kulturą, Claude Levi-Strauss, twierdził, że człowiek
buduje określone kulturowo struktury społeczne, ekonomiczne, polityczne czy też
w konsekwencji przestrzenne [29]. Pisał, że „…przestrzeń posiada swe własne wartości,
tak jak dźwięk i zapachy posiadają barwę, a uczucia – ciężar…” [30]. Dowodził, że
mikrokosmos wspólnot plemiennych, z punktu widzenia współczesnego, niewiele
rozumiejącego obserwatora – prymitywnych społeczności, jest misternym systemem
(strukturą) zależności składających się na określoną kulturę. Takimi tworami są także
wszelkie trwałe przestrzennie koncentracje ludzi. Bez względu czy chodzi o amazońską
wioskę na palach, czy wielkie organizmy miejskie współczesnego, urbanizującego się
w szybkim tempie świata. Dla niego miasto nie ograniczało się do czynnika korzyści
aglomeracji lub skupiska siły roboczej, czy – jak to dziś określamy – kapitału ludzkiego,
intelektualnego i społecznego. Podkreślał to, że siłą sprawczą powstawania, rozwoju
i atrakcyjności lokalizacyjnej jednostek osadniczych jest człowiek. Jeżeli ekonomista
dodaje do tego, jako praprzyczynę wykształcania się miast, społeczny podział pracy, to
w tym momencie rysuje się pełna zgodność poglądów przedstawicieli wydawałoby się tak
różnych dyscyplin naukowych, jakimi są antropologia kultury, geografia ekonomiczna
i teoria gospodarki przestrzennej.
C. Levi-Strauss pisał o jednostkach osadniczych (miastach) niemal w spersonifikowany
sposób: „…miasto (…) leży u spływu natury i sztuki. Zbiorowisko istot żyjących, które
zamykają swoją historię biologiczną w jego granicach i które ją kształtują zarazem za
pomocą swoich zamierzeń istot myślących; miasto przez swą genezę i formę jest zależne
od prokreacji biologicznej, rozwoju biologicznego i twórczości estetycznej. Jest ono
jednocześnie przedmiotem przyrody i podmiotem kultury, jednostką i ugrupowaniem,
życiem i marzeniem – jednym słowem, rzeczą ludzką w najdoskonalszym znaczeniu” [30].
Zaprezentowane wyżej dwa kluczowe podejścia metodologiczne w badaniu i analizie
złożonych systemów społeczno-gospodarczych stanowią również płaszczyznę dyskursu
filozoficznego i naukowego. Jego syntezę przedstawił J. Surma, posługując się trafnie
przykładem równie skomplikowanego i złożonego pojęcia „przedsiębiorstwa” [41].
Przekładając konstatacje cytowanego autora na grunt rozważań miejskich można
stwierdzić, że „…celem naukowego badania (złożonego systemu… - dop. autora) jest
znalezienie uniwersalnej i użytecznej wiedzy o nim. Uniwersalnej, czyli prawdziwej dla
8

Problem ten zasygnalizowany został w opracowaniu: Ontologiczny wymiar infrastruktury transportowej
miasta, oprac. w ramach tematu koordynowanego przez C. Krysiuka pt.: Doskonalenie systemów
transportowych obszarów zurbanizowanych, nr 6419/ITS, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
2014. Problem zmiany paradygmatu rozważań nad przestrzenią komunikacyjną podniesiony został także np. w:
J. Brdulak (red. nauk.), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa
2005, s. 9 i nast.
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populacji przypadków spełniających określone kryteria (…). Użytecznej, czyli wiedzy
wyrażonej poprzez prawa, na podstawie których można dokonywać predykcji zdarzeń.
W praktyce oznacza to szukanie odpowiedzi na pytania typu „co” (wymiar
deskryptywny), czyli zbierających faktografię, opis zjawisk i finalnie stanowiących bazę
do postawienia hipotez badawczych. Zdecydowanie bardziej wyrafinowane jest szukanie
odpowiedzi na pytania typu „jak” (wymiar predykcyjny) oraz „dlaczego” (wymiar
eksplanacyjny), gdzie w trakcie badania ustala się sposób funkcjonowania, powiązania
funkcyjne oraz zależności i finalnie docieka się uniwersalnych prawideł…”[41] [18].
W badaniach systemu transportowego dużego miasta wszystkie wymienione wyżej
pytania – co?, jak? i dlaczego? – są ważne i naukowo usprawiedliwione. Należy
oczywiście zwrócić uwagę na kontekst ekonomiczny analizy problemów i wtedy ogólnie
sformułowane pytania mogą zostać uzupełnione kolejnymi, na przykład: jak sfinansować
inwestycję? lub dlaczego takie koszty/efekty zmian? Fakt, że miasto pozostaje niezwykle
złożonym, skomplikowanym, wielopłaszczyznowym tworem kulturowym człowieka
zmusza wprost do metodologicznego uwzględnienia w badaniach aspektów
humanistycznych rozwoju jego poszczególnych elementów, w tym także transportowych.
J. Surma wskazuje w swoim eseju na założenia i problemy tzw. ruchu
antynaturalistycznego, reprezentującego podejście interpretatywne w badaniach, pisząc
o wątpliwościach uwzględnianych przez jego reprezentantów [41]:
 „Problem złożoności opisu zachowań człowieka. Jest on kluczowy w kontekście
prowadzenia badań społecznych, organizacyjnych, zarządczych itp. Ze względu nie
niezwykłą złożoność niepoddających się formalizmowi matematyki zjawisk
związanych z udziałem człowieka.
 Problem „wolnej woli” i świadomości. W przeciwieństwie do zjawisk przyrody
nieożywionej, zachowania człowieka są w zasadzie nieprzewidywalne ze względu na
wolną wolę człowieka. Problem ten staje się poważniejszy, kiedy człowiek, znając
teorię opisującą jego postępowanie, de facto wykracza poza przestrzeń opisywaną przez
tę teorię…” [14].
Umiejętność przeprowadzenia badań miejskich w tak złożonej, humanistycznej
rzeczywistości wymaga kompromisu metodycznego, polegającego na wykorzystaniu we
właściwych dla danego problemu proporcjach:
 badań ilościowych, a więc uogólnianych, modelowanych danych faktograficznych,
zbieranych w ramach badań terenowych i połączonych z analizą przyczynowoskutkową;
 badań jakościowych, czyli wywiadów pogłębionych, nie zawsze ustrukturalizowanych,
czy wręcz studiów przypadków lub analiz realizacyjnych konkretnych projektów.
Przyjęcie upraszczającego założenia, iż badania ilościowe są skuteczne w uzyskiwaniu
mierzalnych, rzeczywistych, eksperymentalnych wyników analiz, daje szansę przy takim
kompromisie metodycznym również na uwzględnienie istotnego, niemierzalnego,
nieprzewidywalnego do końca rezultatu zachowania ludzi w miejscach koncentracji życia
społeczno-gospodarczego. Wydaje się także dobrym wyjściem przy analizie stanu
faktycznego i postulowanych zmian w rozwoju infrastruktury transportowej miasta
wielkości stolicy Polski.
Sumując metodologiczne problemy analizy elementów substancji miejskiej pozostaje
ustalenie struktury i sekwencji badań poświęconych problemom ich rozwoju. Przyjmując
podejście systemowe w analizie, o czym poniżej, można zdecydować się w tym miejscu na
propozycję metodologiczną J. Surmy [51]: FAKTOGRAFIA, INFORMACJE,
OBSERWACJE > TEORIA > TEZA I HIPOTEZY > BADANIA, POSZERZANIE
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WIEDZY > ANALIZA, INTERPRETOWANIE WIEDZY > WYNIKI WRAZ Z
WNIOSKAMI APLIKACYJNYMI
Następnym krokiem analityczno-badawczym pozostaje ustalenie, które elementy
złożonego systemu miejskiego pozostaną w kręgu zainteresowania analityków
określonego,
sprecyzowanego
problemu
badawczego
sformułowanego
i uszczegółowionego w postaci tezy i hipotez cząstkowych, pomocniczych.
4. Obszar Metropolitarny Warszawy
Obszar Metropolitarny Warszawy (OMW/obszar) obejmuje 71 gmin i jedno miasto na
prawach powiatu (wg delimitacji przyjętej przez Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w 2010 r.).
W skład OMW wchodzą powiaty: m.st. Warszawa, grodziski, legionowski,
piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz wybrane gminy
powiatów: grójeckiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, sochaczewskiego,
wołomińskiego i wyszkowskiego. Powierzchnia obszaru zajmuje 6 205 km2, czyli około
jednej szóstej województwa mazowieckiego. Obszar ten zamieszkuje zarazem ok. 3 mln
osób, co stanowi niespełna 60% ludności województwa mazowieckiego. Ponad połowa
z nich, to mieszkańcy Warszawy. Mapa 4.1. prezentuje gminy należące do OMW.

Mapa 4.1. Gminy Obszaru Metropolitarnego Warszawy z miastem st. Warszawą
Map 4.1. Municipalities of Metropolitan Area of Warsaw with the city of Warsaw
Źródło: [Potencjał i wyzwania dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy, Warszawa 2014 [48]
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Warszawa, jako centrum OMW, posiada wiele funkcji naturalnych przypisanych każdej
stolicy, które powodują, że obszar ten staje się bardzo konkurencyjny w stosunku do
innych obszarów w Polsce, ponadto znacznie wyprzedza je w takich zagadnieniach, jak:
 zdolność do międzynarodowej współpracy praktycznie w każdym zakresie,
 kreatywność na arenie międzynarodowej, np. umożliwienie funkcjonowania na jej
terytorium zagranicznych firm, organizacji, placówek dyplomatycznych itd.,
 zdolności do eksportu przedsiębiorstw, banków, instytucji,
 rozwinięta komunikacja lądowa i powietrzna,
 dostępność telekomunikacyjna poprzez sprawne działanie poczty, telefonów, Internetu
i ruchu turystycznego,
 rozwinięty sektor usług, zdolny do sprawnej obsługi biznesu,
 medialność i posiadanie ośrodków masowego przekazu o znaczeniu ogólnokrajowym,
 obecność na terenie metropolii instytucji krajowych i regionalnych organizacji o
uznanej na arenie międzynarodowej marce,
 paradyplomacja, realizowana za pośrednictwem przedstawicieli metropolii w innych
miastach bądź za granicą,
 zdolność do organizowania imprez i spotkań w skali międzynarodowej,
 posiadanie dużej liczby uczelni i instytutów badawczych.
Uwzględnianie związków infrastrukturalnych z otoczeniem OMW wymaga także
analizy rozwoju powiązań zewnętrznych (często o międzynarodowym znaczeniu)
poszczególnych gałęzi transportu oraz uwzględnienia ich zasięgu, intensywności, czy też
charakteru wykorzystania określonych rodzajów transportu [25, 26, 38].
Analizowany obszar mieści się w województwie mazowieckim, w którym
realizowanych jest wiele inwestycji infrastrukturalnych m.in. związanych z trasami
szybkiego ruchu, autostradami oraz obwodnicami. Mapa 4.2. graficznie ilustruje stan
realizacji tych dróg, wskazując jednocześnie kierunki tego rozwoju i zamierzenia na
przyszłość. Ze względu na to, że koszty takich inwestycji są bardzo duże, to realizacja
planów połączenia tymi trasami wszystkich regionów Polski jest niezwykle trudna,
a przede wszystkim długotrwała. Warto podkreślać, żeby przy dokonywanych
inwestycjach infrastrukturalnych zwracać uwagę na ich nowoczesność oraz
bezpieczeństwo dla użytkowników [28, 31], w tym również organizację np. powodującą
zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców [32, 33]. Główną sieć powiązań dróg
szybkiego ruchu i autostrad pomiędzy poszczególnymi regionami Polski oraz krajami
graniczącymi z naszym Państwem, stan obecny i zamierzenia pokazuje graficznie mapa
4.3. OMW znajduje się w bardzo korzystnym położeniu geograficznym Polski, przez co
w przyszłości, gdy zostaną zrealizowane wszystkie zamierzenia dotyczące budowy dróg
(szybkiego ruchu i autostrad) stanowić to będzie dodatkową korzyść dla tego obszaru.
W roku 2014, OMW liczył ok. 4535,58 km dróg wyższego rzędu (autostrad, dróg
ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych), z czego w samej Warszawie ok.
1,3 tys. km (najwięcej na Mokotowie, Białołęce, w Śródmieściu i Wawrze) (mapa 4.4.;
mapa 4.5.) [12]. Z przeprowadzonych badań [12] wynika, że najbardziej rozwiniętą sieć
dróg poza stolicą posiadają gminy miejskie: Piaseczno, Tarczyn, Serock, Grójec i Góra
Kalwaria, a także Grodzisk Mazowiecki, natomiast najmniejszą gęstością
charakteryzowały rejony OMW położone dalej od miasta: Halinów, Podkowa Leśna
i Tłuszcz.
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Mapa 4.2. Województwo Mazowieckie – stan budowy dróg w roku 2016
Map 4.2. Mazowieckie province – situation in the road construction in 2016
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_mazowieckie (pobrano 29.11.2016 r) [20]

Mapa 4.3. Sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad w Polsce – plany 2014-2023
Map 4.3. The network of highways and motorways in Poland - plans for 2014-2023
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2547/Sprawdz-na-mapie-przygotowanie-drog-i-autostrad (pobrano
29.11.2016 r) [21]
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Mapa 4.4. Sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Obszarze Metropolitalnym
Warszawy w 2014 r.
Map 4.4. The network of national, provincial and district in the Metropolitan Area of Warsaw
in 2014.
Źródło: Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny [12]

Z kolei badania te wskazują, że najgorszy dostęp do dróg o znaczeniu krajowym
odnotowano w gminach położonych na północnym i południowym wschodzie od
Warszawy (powiaty miński i wołomiński), a także na zachód od stolicy (niektóre gminy
powiatu nowodworskiego). Natomiast, jeśli chodzi o gęstość sieci drogowej, to największą
posiadają: m.st. Warszawa oraz gminy położone na południe i południowy zachód
(powiaty piaseczyński i grodziski). Nieco słabszą gęstością sieci drogowej charakteryzują
się obszary, na których znajdują się duże kompleksy leśne np. w zachodniej części obszaru
oraz w części wschodniej o peryferyjnym położeniu w stosunku do Warszawy.
Dokonana analiza [12] wskazuje również, że na obniżoną jakość połączeń drogowych
z południowo-wschodnią częścią OMW wpływają liczne odcinki dróg krajowych, którym
w 2012 r. przyznano klasę C według klasyfikacji SOSN Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (stan niezadowalający, nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające
remontów) lub klasę D (stan zły, nawierzchnie z uszkodzeniami wymagające
natychmiastowych remontów). Największym obciążeniem charakteryzuje się droga
krajowa nr 17 (pod względem stanu spękań i kolein).
Dostępność komunikacyjna kolejowa OMW (wg badań [12]) jest dobra na całym
obszarze, nie występują gminy skąd dojazd do centrum stolicy zajmowałby więcej niż 90
minut. Spośród wszystkich gmin OMW najniższą dostępnością z centrum Warszawy
charakteryzują się gminy powiatu wyszkowskiego oraz wschodniej części powiatu
wołomińskiego (80-90 minut).
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Mapa 4.5. Gminy i miasta w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, w których w 2014 r.
znajdowały się drogi o znaczeniu ponadlokalnym.
Map 4.5. Municipalities and towns in the Metropolitan Area of Warsaw, where in 2014, there were
roads of more than local importance.
Źródło: Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny [12]

Natomiast najkrótszym dojazdem do centrum Warszawy charakteryzują się wszystkie
gminy położone wzdłuż linii kolejowej nr 1 i 3 oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Ożarów Mazowiecki, Piastów 23 minuty, Michałowice 18 minut. Istotnym czynnikiem
skrócenia czasu dojazdu do Warszawy, to przede wszystkim dostępność transportu
kolejowego, szczególnie istotnego dla zachodniej części obszaru oraz gmin powiatu
mińskiego położonych wzdłuż linii kolejowej nr 2 – Warszawa – Terespol. Wyjątek
stanowi tutaj południowa część powiatu otwockiego i powiat grójecki. Z badań wynika, że
na obszarze OMW znajduje się w sumie ok. 200 czynnych stacji i przystanków
kolejowych (mapa 4.6.), z czego ok. 70 na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Z ogólnej liczby miejscowości w OMW aż 627 (42,3%) znajduje się w odległości do 2 km
w linii prostej od stacji lub przystanku kolejowego, licząc od centrum
osadniczego/głównego skrzyżowania w miejscowości. W miejscowościach oddalonych
o maksymalnie 2 km od stacji lub przystanku kolejowego w całym obszarze
metropolitalnym Warszawy zamieszkuje łącznie 923 983 osób, co stanowi 73,7%
wszystkich mieszkańców (nie licząc miasta stołecznego). Oznacza to, że większość
ludności OMW ma możliwość dojazdu do stolicy z wykorzystaniem transportu
kolejowego bez konieczności długiej podróży do przystanku/stacji.
W badaniu dostępności czasowej dla podróży samochodem osobowym do centrum
Warszawy (Plac Defilad) z każdej gminy OMW, gdzie pod uwagę wzięto optymalną trasę
i czas przejazdu w typowy dzień powszedni o godzinie 12:00 z uwzględnieniem kongestii
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na podstawie danych udostępnianych przez portal targeo.pl, zidentyfikowano miejsca,
z których najłatwiej i najtrudniej podróżuje się do miasta centralnego [Dziemianowicz
i inni 2014]. W krócej niż 30 minut do centrum stolicy można dojechać z gmin
sąsiadujących z miastem od zachodu, południa i częściowo od północy, natomiast w części
wschodniej dotyczy to tylko miasta Ząbki. Izochrona 40 minut dojazdu do centrum
Warszawy obejmuje drugi pierścień gmin wokół miasta, natomiast w mniej niż godzinę do
Placu Defilad dojechać można było z 62 gmin (87,3% wszystkich w OMW) (mapa 4.7.
4.8.).

Mapa 4.6. Czynne stacje i przystanki kolejowe w Obszarze Metropolitalnym Warszawy oraz
miejscowości położone w odległości do 2 km.
Map 4.6. Active railway stations and stops within the Metropolitan Area of Warsaw and the towns
located within a distance of 2 km.
Źródło: Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny [12]

W 28 gminach OMW (39,4%) kolej podmiejska i regionalna oferuje krótszy czas
przejazdu do centrum Warszawy niż samochód, przy czym tylko w 11 z nich różnica ta
wynosi 10 minut i więcej [12]. Do nich należą gminy położone wzdłuż linii kolejowych nr
1 i 3 – miasto Sochaczew, Sochaczew, Żyrardów, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Błonie,
Teresin, Ożarów Mazowiecki oraz dobrze skomunikowane ze stolicą Legionowo. Kolej
wyraźnie przegrywa z transportem indywidualnym w południowej części OMW, a także w
powiecie wołomińskim i wyszkowskim mimo przebiegu przez ten rejon linii kolejowej nr
6. Przewagę samochodu widać także w północnej części OMW na lewym brzegu Wisły,
w tym rejonie nie przebiega żadna linia kolejowa. Obszar OMW zróżnicowany jest istotnie
ze względu na korzyści czasowe, jakie można osiągnąć, przesiadając się z transportu
indywidualnego do transportu szynowego.
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Mapa 4.7. i 4.8. Czas dojazdu samochodem do centrum Warszawy oraz różnica w czasie dojazdu na
korzyść kolei i samochodu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.
Map 4.7. and 4.8. Travelling time by car to the Warsaw city centre and the differences in travelling
times favouring railways and the car within the Metropolitan Area of Warsaw.
Źródło: Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny [12]

Przy znacznym zróżnicowaniu dostępności czasowej do/z centrum miasta, szczególnie
niekorzystnej dla mieszkańców południowej części OMW, oraz części gmin położonych
na północ od miasta nie należy spodziewać się istotnego odciążenia ruchu transportem
indywidualnym. Pewnym rozwiązaniem jest transport autobusowy, ale czasy przejazdu
samochodem wskazują, że nie jest to rozwiązanie porównywalnie skracające czas dojazdu
do efektów obecności transportu kolejowego dla mieszkańców części gmin obszarów
wschodnich, zachodnich i północnych.
Wyniki wybranych pytań zadanych w ramach badań ankietowy mieszkańców OMW
m.in. dotyczące oceny infrastruktury [12]: 61% respondentów OMW dostrzega znaczną
poprawę infrastruktury OMW w ostatnich latach. Jednak pomimo dostrzegania
pozytywnych zmian, czynnikiem zniechęcającym mieszkańców do osadnictwa,
a inwestorów do lokalizowania firm, jest zły stan infrastruktury drogowej.
Przeprowadzone wywiady z przedstawicielami władz gminnych wskazują jednoznacznie
na olbrzymi wpływ dostępności transportowej na inne dziedziny życia społecznogospodarczego. Niedostatki infrastruktury drogowej są często wskazywane przez władze
samorządowe jako zmarnowana szansa rozwojowa; 55% respondentów OMW (na pytanie
o ocenę zmian, które dokonane zostały w ostatnich latach w systemie organizacji
transportu zbiorowego wewnątrz OMW) (wykres 4.1.) dobrze oceniło zmiany, które zaszły
w ostatnich latach. Warto zwrócić uwagę również, że 13,8% mieszkańców uważa, że
system transportu zbiorowego znajduje się w gorszym stanie niż przed laty.
Dostępność transportowa lotnisk i dworców obsługujących połączenia międzynarodowe
dla mieszkańców OMW jest dosyć dobrze rozwinięta. Na terenie Warszawy działa dobrze
rozwinięty system komunikacji miejskiej, który umożliwia wygodne dotarcie do lotnisk
i dworców. Na obszarze OMW działają dwa lotniska: pierwsze i główne lotnisko OMW
Lotnisko Chopina jest położone ok. 10 km od centrum Warszawy, co jest raczej unikalne
w skali Europy. Jest łatwo dostępne pod względem transportowym, można do niego
dotrzeć kilkoma środkami transportu; drugie lotnisko OMW Lotnisko Warszawa Modlin
położone jest na granicy administracyjnej Nowego Dworu Mazowieckiego, 35 km na
północny zachód od Warszawy. W ciągu całego dnia na trasie Modlin – Warszawa do
dyspozycji podróżnych są liczne połączenia komunikacyjne.
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Wykres 4.1. Opinia mieszkańców OMW na temat zmian dokonanych w ostatnich latach w systemie
organizacji transportu zbiorowego (dane za 2014 r.).
Figure 4.1. Opinions of the MAofW’s residents about the changes made in recent years in the public
transport organization system (data for 2014).
Źródło: Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny [12]

Podsumowanie
Każdy obszar metropolitarny powinien mieć dobrze rozwinięty system transportowy,
który to jest jednym ważniejszych czynników determinujących jego rozwój. Sprawnie
funkcjonujący system transportowy aktywizuje gospodarkę nie tylko jego, ale również
całego kraju. Natomiast poważne zaniedbania w tej dziedzinie są istotną barierą
rozwojową we wszystkich aspektach życia społeczno-gospodarczego kraju.
System transportowy ma znaczący wpływ na jakość życia, stanowi również integralną
część terenów zurbanizowanych należących do danego obszaru metropolitarnego, przez co
wpływa na jego funkcjonowanie i rozwój [25]. Słaba sieć dróg kategorii A i S lub ich brak
ma istotny wpływ na dostępność do metropolii oraz obszarów. Co w znacznym stopniu
może przyczyniać się do niekorzystnego rozwoju np. zaniechań inwestycyjnych
związanych z transportem [5, 6, 7, 8] oraz problemu mobilności, który zauważany jest w
różnych państwach i ich miastach [24]. Władze zarządzające lub mające wpływ na
funkcjonowanie danego obszaru metropolitarnego, a przede wszystkim jego centrów gdzie
występują największe problemy transportowe (kongestia, hałas, emisja) powinny zwracać
uwagę na zachęcanie do użytkowania komunikacji publicznej zamiast „własnych
pojazdów” poprzez nowoczesne środki transportu, rozwiązania ITS itp., które będą służyły
przede wszystkim podniesieniem jakości życia mieszkańców [47].
Nowoczesny system transportowy tworzony w dzisiejszych czasach, pełniąc role takie,
jak [1]: usługową – od sprawności systemu transportowego zależy w podstawowym
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zakresie realizacja celów gospodarki prowadzonej na danym obszarze; stymulującą rozwój
danego obszaru – rozwój systemu transportowego przyczynia się do rozwoju
gospodarczego tego obszaru i przyciągnięcia inwestorów gospodarczych (budowa nowych
osiedli, centrów handlowych, ośrodków naukowych, zakładów pracy); hamującą rozwój
obszaru – słabo rozwinięty system transportowy, brak jego rozwoju i złe ukształtowanie
stanowi element upośledzający obszar metropolitarny, staje się barierą transportową;
kompozycji przestrzennej – elementy systemu transportu, z uwagi na rozległy zasięg ich
wpływu, stawia się na równi z przestrzennymi rozwiązaniami architektonicznourbanistycznymi - powinien dążyć do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców
wynikających z życia społeczno-gospodarczego każdego obszaru metropolitarnego.
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