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ADAM HOSZMAN1

Konsumpcja usług transportowych na tle przemian 
gospodarczych w Polsce w latach 2003-2012

Wprowadzenie

Okres od 2003 do 2012 r. to czas dużych zmian w gospodarce Polski. Wśród 
czynników, które miały wpływ na te zmiany, należy wymienić przede wszystkim 
dwa: wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz globalny kryzys gospodarczy 
zapoczątkowany kryzysem finansowym w Stanach Zjednoczonych w 2007 r.

Przemiany gospodarcze są tu rozumiane jako występujące w gospodarce proce-
sy rozwojowe charakteryzujące się różną dynamiką i przebiegiem, które skutkują 
zmianami struktury podstawowych komponentów produktu wytwarzanego w danej 
gospodarce, tj. konsumpcji, inwestycji i wydatków rządowych. Celem niniejszego 
artykułu jest analiza przebiegu zmian dotyczących konsumpcji usług transportowych 
oraz wyjaśnienie przyczyn tych zmian na tle zróżnicowania tempa wzrostu gospodar-
czego w badanym okresie oraz innych zmian o charakterze społeczno-gospodarczym, 
które miały wpływ na procesy zachodzące na rynku transportu pasażerskiego. 

W szczególności analizie poddane zostały zmiany podziału pracy przewozowej2 
(jako podstawowego miernika produkcji transportowej) pomiędzy poszczególne ga-
łęzie transportu, a także zmiany struktury przewozów w ramach tych gałęzi, które 
są skutkiem zmian zachowań konsumpcyjnych pasażerów korzystających z usług 
transportowych. Badanie dotyczyło trzech gałęzi transportu, które świadczą usługi 
transportu pasażerskiego na masową skalę, autobusowego, kolejowego i lotniczego. 
Pominięto transport morski i śródlądowy, ze względu na marginalne znaczenie tych 
gałęzi w pracy przewozowej transportu pasażerskiego w Polsce.

1  Doktorant w Katedrze Transportu, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2  Iloczyn odległości przewozu i liczby przewiezionych pasażerów w procesie transportowym (w transporcie pasażer-
skim); mierzony w pasażerokilometrach.

Z badań
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Porównanie zmian pracy przewozowej w transporcie pasażerskim i dynamiki pro-
duktu krajowego brutto (wykresy 1 i 2) wskazuje, że występowała korelacja pomię-
dzy tymi dwoma zmiennymi. Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla 
dynamiki pracy przewozowej oraz dynamiki PKB w analizowanym okresie wyniosła 
0,62, co oznacza, że występowała umiarkowanie silna korelacja wielkości konsump-
cji usług transportowych i produkcji. Taka dodatnia korelacja występuje powszechnie 

Zmiany podziału pracy przewozowej

W ostatnich dziesięciu latach można było zaobserwować istotne zmiany udzia-
łu poszczególnych gałęzi transportu w rynku usług transportu pasażerskiego. Praca 
przewozowa ogółem w analizowanym okresie utrzymywała się na stosunkowo sta-
bilnym poziomie (wahania od ok. 59 mld do 72 mld pasażerokilometrów). Widoczne 
były jednak zmiany o charakterze koniunkturalnym. Można jednocześnie zauważyć, 
że sektor transportu „reagował” na zmiany w gospodarce z niemal rocznym opóźnie-
niem. 

Wykres 1 
Praca przewozowa pasażerskiego transportu autobusowego, kolejowego 

i lotniczego (mln pasażerokilometrów) w Polsce w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Transport. Wyniki działalności, wydania z lat 2003-
2012, i danych publikowanych na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
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Wykres 2 
Dynamika PKB w Polsce w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Transport. Wyniki działalności, wydania z lat 2003-2012.

w wielu gospodarkach, co wynika z zapotrzebowania każdej gospodarki na transport 
(transportochłonności) (Tight et al., 2004, s. 381-404).

Analiza danych przedstawionych na wykresie 1 wskazuje, że w badanym okresie 
znacznie zmieniła się gałęziowa struktura pracy przewozowej w transporcie pasażer-
skim w Polsce. Największą stabilnością zarówno w ujęciu absolutnym, jak i względ-
nym charakteryzowała się konsumpcja usług transportu kolejowego, mierzona pracą 
przewozową w tej gałęzi transportu, która spadła z niespełna 20 mld pasażerokilo-
metrów do poniżej 18 mld pkm. Jednocześnie nastąpił znaczny spadek przewozów 
autobusowych, które zmniejszyły się o 1/3, oraz bardzo dynamiczny wzrost przewo-
zów transportem lotniczym, które wzrosły ponad trzykrotnie. Przyczyny tych zmian 
są wyjaśnione w kolejnych punktach dotyczących poszczególnych gałęzi transportu.

Zmiany w transporcie autobusowym

Spośród trzech analizowanych gałęzi transportu, tj. autobusowego, kolejowego 
i lotniczego, tylko w przypadku tej pierwszej nastąpił istotny spadek przewozów za-
równo pod względem liczby pasażerów, jak i pracy przewozowej. W okresie od 2003 
do 2012 r. praca przewozowa tej gałęzi w transporcie pasażerskim zmniejszyła się 
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o ponad 30%. Największe spadki dotyczyły tego obszaru działalności przewoźników 
autobusowych, który ma dominującą pozycję w strukturze tych przewozów, tj. komuni-
kacji podmiejskiej (78% obsługiwanych tras) i regionalnej (17% obsługiwanych tras). 
Spadek ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu zamożności społeczeństwa i zamiany 
komunikacji autobusowej (głównie w dojazdach do pracy i szkoły) na motoryzację in-
dywidualną, o czym świadczy duży wzrost zmotoryzowania ludności mierzony liczbą 
samochodów na 1000 mieszkańców (wykres 3). Najwyższe wartości wskaźników opi-
sujące korzystanie z transportu autobusowego (liczba podróży autobusowych na miesz-
kańca w ciągu roku) występują w województwach o najniższym dochodzie na głowę, 
co potwierdza ujemną zależność pomiędzy popularnością transportu autobusowego 
(zwłaszcza w przewozach na niewielkie odległości) a dochodem.

Jednocześnie zaobserwowano, że popularność transportu autobusowego jest rów-
nież ujemnie skorelowana z jakością infrastruktury kolejowej (która przekłada się 
na dostępność czasową i przestrzenną usług tej gałęzi transportu), co oznacza, że 
w niektórych regionach mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z transportu autobu-
sowego z braku alternatywy.

Wykres 3 
Dynamika i liczba samochodów osobowych w przeliczeniu  

na 1000 mieszkańców w Polsce w latach 2003-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS, Transport. Wyniki działalności, wydania z lat 2003-
2012, oraz danych Eurostatu.
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Wykres 4 
Praca przewozowa w krajowej i międzynarodowej komunikacji autobusowej 

w Polsce w latach 2003-2012

*Wartości na kolumnach oznaczają pracę przewozową w miliardach pasażerokilometrów.
Źródło: Jak w wykresie 2.

W ostatnich latach rośnie popularność dalekobieżnej komunikacji autobusowej, 
choć ten segment rynku ma niewielki udział w pasażerskim transporcie autobuso-
wym ogółem. Wzrost ten jest związany przede wszystkim z obniżeniem się jakości 
połączeń kolejowych w wielu relacjach, szczególnie w konsekwencji prowadzonych 
prac naprawczych i modernizacyjnych, które znacznie wydłużają czas przejazdu. 
Jednocześnie wraz z poprawą parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruk-
tury drogowej następuje skrócenie czasu jazdy w wielu relacjach, co pozwala na 
uruchamianie połączeń autobusowych o atrakcyjnym z punktu widzenia pasażera 
czasie przejazdu. W połączeniu ze stosunkowo wysokim komfortem takich podró-
ży (klimatyzowane autobusy, dostępna toaleta, bezpłatny catering) powoduje to, że 
pasażerowie coraz chętniej wybierają ten środek transportu. Świadczy o tym wzrost 
liczby przewoźników, oferujących autobusowe połączenia dalekobieżne, takich jak 
PolskiBus.com.

Jednak w skali całego rynku wciąż dominują pojazdy stare (kilkunastoletnie i star-
sze), ponieważ przewoźnicy obsługujący połączenia podmiejskie i regionalne nie 
są w stanie wypracować nadwyżki finansowej, która pozwoliłaby na modernizację 
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floty. W obecnych warunkach występują nawet trudności w odtwarzaniu bieżącego 
stanu taboru. Nadzieją na zmianę tego stanu rzeczy jest postępująca prywatyzacja 
przedsiębiorstw państwowych. Jak wskazuje analiza przeciętnych odległości prze-
wozu w podziale na przewoźników sektora publicznego i prywatnego, przedsiębior-
stwa prywatne skupiają się jednak na obsłudze połączeń na dłuższych dystansach, 
ponieważ w tym przypadku łatwiej jest uzyskać rentowność, a imperatyw zysku jest 
w przypadku tych przedsiębiorstw podstawowym kryterium oceny ich funkcjono-
wania. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw należących do sektora państwowego 
istotne mogą być również inne (pozaekonomiczne) czynniki.

Spadki, które wystąpiły w przewozach krajowych, nie dotknęły komunikacji mię-
dzynarodowej (wykres 4). W pierwszej połowie okresu objętego badaniem nastąpił 
nawet wzrost tych przewozów, co było związane ze zwiększeniem się swobody prze-
pływu osób wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pomimo dużej konkurencji 
ze strony przewoźników niskokosztowych, przewozy autobusowe wciąż pozostają 
stosunkowo popularne na niektórych niszowych połączeniach, gdzie potoki pasażer-
skie są zbyt małe, aby uzasadniało to uruchomienie połączeń lotniczych.

Zmiany w transporcie kolejowym

W badanym okresie w transporcie kolejowym wielkość przewozów ogółem była 
stabilna, choć następowały stosunkowo duże zmiany samej struktury tych przewo-
zów. Wahania pracy przewozowej na kolei ogółem w tym okresie miały głównie cha-
rakter koniunkturalny, o czym świadczy skorelowanie tych zmian z dynamiką PKB 
(por. wykresy 2 i 5). Wskaźnik korelacji liniowej Pearsona dla tych zmiennych na 
poziomie 0,73 świadczy o wysokiej procykliczności konsumpcji usług kolejowego 
transportu pasażerskiego mierzonej pracą przewozową.

Spadki wystąpiły przede wszystkim w segmencie usług premium (przewozach 
pociągami ekspresowymi oraz w wagonach klasy 1 – por. wykresy 6 i 7). Było to 
związane głównie z odejściem kolei od tzw. ruchu wysokopłatnego, charakteryzują-
cego się wysoką wartością czasu podróży, w przypadku którego istotne znacznie ma 
czas przejazdu, a ten w ostatnich czasach znacznie się wydłużył w wielu relacjach 
obsługiwanych przez przewoźników kolejowych. W relacjach takich jak Warszawa-
Wrocław i Warszawa-Gdańsk obecnie ze względu na czas przejazdu, w większości 
przypadków znacznie przekraczający 5 godzin, odbycie jednodniowej podróży służ-
bowej transportem kolejowym stało się niemożliwe i pasażerowie zmuszeni są ko-
rzystać z transportu lotniczego. Przejazdy w pociągach ekspresowych i w wagonach 
pierwszej klasy mają największy udział w przypadku komunikacji dalekobieżnej, 
gdzie komfort podróży jest szczególnie ważny dla pasażerów ze względu na ilość 
czasu spędzanego w podróży.
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Wykres 5
Praca przewozowa w pasażerskim transporcie kolejowym  
(w mln pasażerokilometrów) w Polsce w latach 2003-2012

Źródło: Jak w wykresie 2.

Wykres 6
Praca przewozowa w pasażerskim transporcie kolejowym (w mln pasażerokilometrów) 

w Polsce według kategorii pociągów w latach 2003-2012

Źródło: Jak w wykresie 2.
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W komunikacji międzynarodowej natomiast początkowo nastąpił wzrost przewo-
zów, jednak po wejściu Polski do Schengen i ograniczeniu przewozów pomiędzy 
Polską a Białorusią i Ukrainą, których udział w ruchu międzynarodowym był zna-
czący, nastąpił znaczny spadek przewozów kolejowych. Z drugiej strony w ruchu 
kolejowym udział dalekobieżnych tras międzynarodowych jest niewielki (dziennie 
uruchamianych jest zaledwie ok. 30 par pociągów dalekobieżnych w komunikacji 
międzynarodowej) i dominuje ruch przygraniczny. Świadczy o tym chociażby kilku-
krotnie niższa średnia odległość przewozu międzynarodowej komunikacji kolejowej 
w porównaniu z komunikacją autobusową (1552 km w przypadku transportu autobu-
sowego wobec 268 km w transporcie kolejowym).

Choć symptomy poprawy jakości podróży kolejowych są słabe, prace moderniza-óży kolejowych są słabe, prace moderniza-prace moderniza-
cyjne skracające czas podróży postępują bardzo powoli, jednak jest ich coraz więcej. 
Oprócz stopniowej poprawy infrastruktury kolejowej poprawia się także stan tech-
niczny taboru kolejowego, również w kontekście dostosowania do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, choć nadal udział wagonów przystosowanych do przewozu takich 
osób jest niewielki. Lepsza sytuacja występuje w przypadku elektrycznych i spalino-
wych zespołów trakcyjnych, ponieważ wiele pojazdów tego typu to pojazdy nowe lub 
zmodernizowane, które są przyjazne osobom niepełnosprawnym. Poprawa jakości 

Wykres 7
Przewozy pasażerów według klasy podróży w transporcie kolejowym w Polsce 

w latach 2003-2012

Źródło: Jak w wykresie 2.
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świadczonych usług jest warunkiem koniecznym rozwoju przewozów pasażerskich, 
gdyż w przeciwnym razie konsumenci będą wybierać inne środki transportu, które 
zapewniają wyższy komfort podróżowania.

Zmiany w transporcie lotniczym

W przeciwieństwie do omówionych wyżej dwóch gałęzi transportu, transport 
lotniczy jest predestynowany przede wszystkim do obsługi połączeń międzynarodo-
wych. W okresie objętym badaniem odnotowano znaczny (trzykrotny) wzrost licz-
by obsłużonych pasażerów i pracy przewozowej w transporcie lotniczym. Wpłynęło 
na to kilka czynników, choć wszystkie związane były z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 r.

Po pierwsze w 2004 r. nastąpiła liberalizacja rynku lotniczego, otwierająca ten 
rynek na nieograniczoną konkurencję ze strony wszystkich przewoźników wspólno-
towych. Podstawową konsekwencją tych zmian było wejście na polski rynek prze-
woźników niskokosztowych, którzy rozwijali swoją działalność przede wszystkim 
w portach regionalnych. Zwiększona dostępność przestrzenna i ekonomiczna usług 
transportu lotniczego ujawniła nieaktywny dotąd popyt, który był podstawowym źró-
dłem wzrostu konsumpcji usług pasażerskiego transportu lotniczego.

Wykres 8 
Dynamika ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych ogółem  

oraz w portach regionalnych w latach 2003-2012

Źródło: Dane publikowane na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Program roz-
woju sieci..., (2007).
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Jednocześnie w związku z wprowadzeniem swobody przepływu osób pomiędzy 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej znacznie zwiększyła się emigracja zarob-
kowa z Polski, głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii, co było kolejnym źródłem 
wzrostu popytu na usługi transportu lotniczego.

Trzecim czynnikiem był wzrost zamożności społeczeństwa, który przełożył się na 
większe zainteresowanie podróżami lotniczymi. Badania wskazują, że elastyczność 
dochodowa popytu na usługi transportu lotniczego jest większa od jedności (Gillen 
et. al., 2003). Co więcej, w krajach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego wy-
stępują wyższe wartości elastyczności dochodowej popytu na usługi transportu lotni-
czego (Smyth, Pearce, 2008).

Najwyższe tempo wzrostu rynku transportu lotniczego dotyczyło portów regionalnych 
(wykres 8), a wzrost ten był napędzany głównie przez przewoźników niskokosztowych. 
W badanym okresie liczba pasażerów obsłużonych w tych portach zwiększyła się  
niemal ośmiokrotnie. Dzięki temu obecnie rynek jest zdecentralizowany przestrzennie 
(port centralny – Lotnisko im. Chopina w Warszawie – obsługuje nieco ponad 40% ca-
łego ruchu w Polsce), a jednocześnie jego koncentracja jest stosunkowo niska – wskaź-
nik HHI w 2012 r. wyniósł nieco ponad 1800. 

Wykres 9 
Udział przewoźników niskokosztowych w obsłudze ruchu pasażerskiego 

w komunikacji międzynarodowej (według oferowania) w Polsce  
w latach 2003-2012

Źródło: CAPA – Center for Aviation.
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Obecnie przewoźnicy niskokosztowi mają ponad 50% udział w obsłudze ruchu 
w Polsce, co stanowi dużą wartość na tle innych krajów europejskich. W ostatnich la-
tach udział tych przewoźników w rynku pozostaje stabilny (wykres 9). Zdominowanie 
rynku przez tzw. tanie linie lotnicze było możliwe między innymi dzięki pogarszają-
cej się sytuacji Polskich Linii Lotniczych LOT, które nie były w stanie konkurować 
z liniami niskokosztowymi. Badania wskazują, że słabość przewoźnika narodowego 
jest jedną z istotnych przyczyn ekspansji przewoźników niskokosztowych na po-
szczególnych rynkach (Hoszman, 2013, s. 143-151). Taka sytuacji wystąpiła również 
w Hiszpanii, gdzie narodowy przewoźnik – Iberia – od lat ma poważne kłopoty i nie 
jest w stanie osiągnąć rentowności.

Ze względu na problemy PLL LOT i rezygnację z obsługi znacznej części ru-
chu w portach regionalnych większość popytu ze strony pasażerów biznesowych, 
stanowiących trzon ruchu wysokopłatnego w tych portach, jest obsługiwana przez 
niemiecką Lufthansę, która rozwija połączenia z polskich lotnisk regionalnych do 
swoich portów węzłowych we Frankfurcie i Monachium. Rezygnacja z obsługi tego 
ruchu i skupienie się na ruchu aglomeracji warszawskiej było prawdopodobnie jed-
nym z największych błędów strategicznych PLL LOT i jedną z przyczyn obecnej 
sytuacji finansowej tego przewoźnika.

Tablica 1 
Przepustowość portów lotniczych w Polsce  

Lotnisko
Wielkość ruchu 

2012  
(mln)

Przepustowość 
(mln pasażerów)

Rezerwa  
przepustowości 
(mln pasażerów)

Rezerwa  
przepustowości  

(%)

Warszawa (WAW) 9,57 15,0 5,43 36,2
Kraków (KRK) 3,41 3,5 0,09 2,6
Gdańsk (GDN) 2,86 5,0 2,14 42,8
Katowice (KTW) 2,52 4,0 1,48 37,0
Wrocław (WRO) 1,94 3,5 1,56 44,5
Poznań (POZ) 1,56 3,5 1,94 55,4
Warszawa (WMI) 0,86 2,0 1,14 57,1
Rzeszów (RZE) 0,56 1,5 0,94 62,5
Łódź (LCJ) 0,46 2,0 1,54 76,8
Szczecin (SZZ) 0,35 1,0 0,65 65,3
Bydgoszcz (BZG) 0,33 0,5 0,17 34,4
Zielona Góra (IEG) 0,01 0,15 0,14 91,8
Lublin (LUZ) 0,01 1,0 0,99 99,4
Łącznie 24,4 42,7 18,21 42,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez porty lotnicze.
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W analizowanym okresie doszło także do znaczących zmian w obszarze infra-
struktury transportu lotniczego. Powstały nowe porty lotnicze, uzupełniające białe 
plamy na mapie dostępności lotniczej Polski. Ponadto w większości portów przepro-
wadzono prace modernizacyjne i rozbudowano te porty, co doprowadziło do niemal 
podwojenia przepustowości polskich lotnisk, która obecnie przekracza 40 mln pasa-
żerów rocznie (tablica 1). 

Kierunki zmian konsumpcji usług transportowych w przyszłości

W nadchodzących latach można spodziewać się dalszego wzrostu konsumpcji 
usług pasażerskiego transportu lotniczego, biorąc pod uwagę wciąż niską mobilność 
lotniczą na tle pozostałych krajów europejskich. Będzie temu sprzyjać wzrastająca 
zamożność społeczeństwa oraz wzrost dostępności przestrzennej usług tej gałęzi 
transportu. Jednocześnie rosnący stopień zmotoryzowania ludności powinien wpły-
nąć na spadek przewozów w transporcie autobusowym. W przypadku transportu ko-
lejowego nastąpi prawdopodobnie wzrost przewozów na zmodernizowanych trasach, 
zwłaszcza z Warszawy do Gdańska. Badania wskazują, że znaczne skrócenie czasu 
podróży transportem kolejowym pomiędzy dwoma ośrodkami, na przykład poprzez 
udostępnienie połączeń pociągami dużych prędkości, prowadzi do znacznego ogra-
niczenia transportu lotniczego w tej relacji i wzrostu przewozów kolejowych, tak 
jak to miało miejsce na przykład w przypadku trasy MadrytBarcelona, po otwarciu 
szybkiej kolei w 2008 r. (Albalate, Bel, 2010, s. 23). Jak pokazują doświadczenia 
innych państw, modernizacja infrastruktury kolejowej na głównych trasach w Polsce 
powinna doprowadzić do marginalizacji transportu lotniczego w ruchu bezpośrednim 
i ograniczenia go tylko do obsługi ruchu dowozowo-odwozowego na połączeniach 
tranzytowych.

Wnioski

W okresie od 2003 do 2012 r. znacznie zmieniła się struktura konsumpcji usług 
transportu pasażerskiego w Polsce. Zmiany te miały podłoże w przemianach, które 
zachodziły zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Dotyczyło to przede 
wszystkim dynamiki wzrostu gospodarczego w badanym okresie, która znalazła od-
zwierciedlenie w zmianach konsumpcji usług transportowych, zarówno w global-
nym ujęciu ilościowym (wykonana praca przewozowa transportu pasażerskiego), jak 
i w aspekcie strukturalnym (zmiany podziału pracy przewozowej pomiędzy poszcze-
gólne gałęzie transportu). Wzrost zamożności społeczeństwa spowodował, że spadła 
konsumpcja usług transportu autobusowego (na rzecz motoryzacji indywidualnej). 
Jednocześnie nastąpił bardzo dynamiczny rozwój rynku usług transportu lotniczego, 
który był możliwy nie tylko dzięki liberalizacji, przekładającej się na wzrost dostęp-
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ności ekonomicznej tych usług poprzez spadek cen, ale także dzięki wzrostowi go-
spodarczemu (elastyczność dochodowa popytu na usługi transportu lotniczego jest 
w większości przypadków wyższa od jedności, a na niektórych rynkach przekracza 
nawet wartość 2). Trzecim istotnym czynnikiem rozwoju rynku pasażerskiego trans-
portu lotniczego był wzrost mobilności ludności, dzięki swobodzie przepływu osób 
zapewnionej po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. O ile w przypadku 
transportu autobusowego i lotniczego miały miejsce znaczne zmiany konsumpcji 
usług oferowanych przez te gałęzie transportu, o tyle konsumpcja usług transportu 
kolejowego pozostała na zbliżonym poziomie, choć nastąpiły istotne zmiany struk-
tury tej konsumpcji, które były skutkiem zmian głównie o charakterze podażowym 
(spadek jakości usług, wynikający z wydłużenia czasu przejazdu w wielu relacjach 
w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi) i dotyczyły przede wszyst-
kim segmentu premium (przejazdy pociągami kategorii ekspres oraz w wagonach 
pierwszej klasy).

Zmiany struktury przewozów pasażerskich i dynamika tych zmian są ściśle zwią-
zane ze zmieniającymi się preferencjami konsumentów. Preferencje zaś zależą od 
wielkości dochodu rozporządzalnego, który determinuje koszyk dostępnych dóbr, 
w tym usług transportowych. Wpływ na preferencje mają również potrzeby transpor-
towe ludności. Są one także związane z tzw. efektem naśladownictwa, czyli swoistej 
mody na korzystanie z określonych środków transportu. Jednocześnie należy pod-
kreślić istnienie sprzężenia zwrotnego, które powoduje, że preferencje transportowe 
konsumentów są również w pewnym stopniu kształtowane przez czynniki podażowe, 
tzn. dostępność ekonomiczną i przestrzenno-czasową określonych usług transporto-
wych.
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Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących zmian kon-
sumpcji usług transportu pasażerskiego w Polsce w latach 2003-2012 i wskazanie 
przyczyn tych zmian. W tym celu przeanalizowano dane statystyczne dotyczą-
ce różnych parametrów opisujących wielkość i strukturę konsumpcji tych usług. 
Zastosowano analizę statystyczną i porównawczą. 

Zauważono, że zmiany konsumpcji usług transportowych w badanym okresie mia-
ły charakter koniunkturalny (wskazano na procykliczność konsumpcji usług trans-
portowych). Ponadto były one związane z procesami, które nastąpiły w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym sektora transportu po wejściem Polski do Unii Europejskiej 
(w szczególności z masową emigracją zarobkową Polaków do innych krajów UE). 
Przedstawione wyniki są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki transporto-
wej, ponieważ wskazują kierunki zmian popytu na usługi transportowej i przyczyny 
tych zmian w określonych warunkach gospodarczych. 
Słowa kluczowe: konsumpcja usług transportowych, system transportowy Polski, 
transport a rozwój gospodarczy, podział pracy przewozowej.
Kody JEL: O18

Consumption of Transport Services against the Background 
of Economic Transformations in Poland in 2003-2012

Summary

An aim of the article is to present findings of the research of changes in consump-
tion of passenger transport services in Poland in 2003-2012 as well as to indicate the 
reasons for those changes. For this purpose there were analysed the statistical data 
concerning various parameters describing the volume and pattern of consumption of 
those services. The author applied the statistical and comparative analysis. 

It is noticed that changes of consumption of transport services in the period in 
question had the nature of business cycles (the author indicated the pro-cyclical na-
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ture of consumption of transport services). Moreover, they were connected with the 
processes that took place in the socioeconomic environment of the transport sector 
upon Poland’s accession to the European Union (in particular, with the Poles’ mass 
earning emigration to other EU countries). The obtained results are important from 
the point of view of implementation of the transport policy as they indicate the direc-
tions of changes in demand for transport services and the reasons for those changes 
under definite economic conditions. 
Key words: consumption of transport services, Poland’s transport system, transport 
and economic development, transportation work division.
JEL codes: O18
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