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Understanding Social behaviour for Eco-friendly multimodal mobility  

 

Podróżny przedstawia swoją opinię:  

Dlaczego ludzie w Europie zmieniają środek transportu 

 

Konferencja: Publiczny transport zbiorowy – priorytet dla publicznego transportu 

kolejowego w wymiarze lokalnym i regionalnym.  
Poznań, 21.11.2012 

Jolanta Skalska, Allianz pro Schiene e.V., Berlin 

 



  
USEmobility  - partnerzy projektu 

• 7 partnerów projektu z 

5 krajów europejskich: Austria, 

Belgia, Chorwacja, Niemcy i 

Węgry 

 

• Grupa doradcza tzw. Business 

Advisory Group składająca się z 

decydentów z przedsiębiorstw 

transportowych, stowarzyszeń, 

ministerstw i organizacji 

międzynarodowych  

 

• projekt jest współfinansowany ze 

środków 7. Programu Ramowego 

Komisji Europejskiej (FP7) 

 

http://www.usemobility.eu/ 
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Kim jest Allianz pro Schiene?  
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z sektora „Non-Profit“ 

jest „politycznym 

ramieniem“ 

koalicji 

komercyjnych 

działających w branży   

             transportu             

 szynowego  

 stanowi

 finansową 

podstawę związku 

                    18  

   organizacji członkowskich 

         125 

przedsiębiorstw 

• Koalicja na rzecz kolei: sojusz na rzecz proekologicznego i bezpiecznego 

transportu szynowego 

• Non-profit i przedsiębiorstwa komercyjne pod jednym dachem 



  
Nasza motywacja 
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• Transport publiczny i multimodalne łańcuchy transportowe w 

transporcie pasażerskim znajdują w ostatnich latach coraz 

więcej zwolenników, podczas gdy transport indywidualny 

znajduje się często w stagnacji  

 

 

• Potencjał w zakresie przyjaznej dla środowiska i multimodalnej 

mobilności nie jest dostatecznie wykorzystany 

 

 

• Trzeba zidentyfikować powody zmiany zachowania obywateli w 

zakresie wyboru środka transportu, aby móc lepiej wykorzystać 

ten potencjał 
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Przebieg projektu i grupy docelowe 
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Badania,  

wywiady z ekspertami, 

warsztaty 

 

Ankieta 

 

Strategiczne rekomendacje 

średnioterminowe (do 2020) 

długoterminowe (do 2050) 

 

Organizacje 

społeczeństwa 

cywilnego 

 

Przedsiębiorstwa 

transportowe 

 

Polityczni 

decydenci 

 

Komisja 

Europejska 
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W centrum USEmobility znajduje się zmiana 

zachowania w zakresie wyboru środka transportu i 

badania regionów z dobrymi praktykami 

Pytania USEmobility 

• Jakie są powody zmiany zachowania w 

zakresie wyboru środka transportu w kierunku 

korzystania z przyjaznego dla środowiska i 

multimodalnego transportu publicznego? 

• Jakie elementy można zidentyfikować celem 

osigniecia sukcesu w transporcie 

publicznym?  

• Jaką aktywną rolę mogą przyjąć organizacje 

pożytku publicznego / społeczne? 

• Jakie działania można zaproponować 

decydentom w przedsiębiorstwach, politykom 

i administracji?  

• Europejska ankieta w sześciu krajach (Niemcy,  Austria, 
Holandia, Belgia, Węgry i Chorwacja) 

• Skupienie na tzw. zmiennych użytkownikach 
(„Czy zmienił Pan / Pani wybór środka transportu w 
ostatnich 5 latach?“) 

• Ankieta w 6 krajach i 10 wybranych regionach z dobrymi 
praktykami  
(np. w Niemczech: S-Bahn Rhein-Neckar, Breisgau S-
Bahn i metronom) 

• Ankieta w formie kwestionariusza on-line i bezpośrednie 
wywiady 

• Ankieta w dwóch cyklach (wiosna i jesień 2011) 

• Równoległe wywiady w badanych krajach z 
decydentami w przedsiębiortswach, administracjach 
transportu publicznego oraz z ludźmi nauki 

 Koncepcja ankiety 
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Ankieta USEmobility 
6 krajów, 10 regionów 
Razem 10.000 ankiet 

Część krajowa Część regionalna 

Razem 4000 ankiet 
 
W każdym regionie 400 ankiet: 
 
Niemcy: Metronom Hamburg-
Cuxhaven, S-Bahn Rhein-Neckar, 
Breisgau S-Bahn 
Austria: S-Bahn Salzburg,  
S-Bahn Steiermark 
Holandia: Valleilijn/Connexion 
Belgia: STIB Brüssel 
Węgry: MAV Budapest-Esztergom 
Chorwacja: ZET Zagreb,  
HZ Varazdin/Medimurje  

Razem 6000 ankiet 

W każdym kraju 1000 
reprezentatywnych ankiet: 

• Niemcy 
• Austria 
• Węgry 
• Belgia 
• Chorwacja 
• Holandia 

Schemat ankietowania 
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Osobista sytuacja życiowa 
(zmiana miejsca pracy, założenie rodziny itp.) 

Atrakcyjność obecnie używanego środka 
transportu (koszt, elastyczność, komfort itp.) 

Słabe strony nie używanego lub mniej 
używanego środka transportu  

Obecnie używany  
środek transportu 

    
  

Wcześniej używany  
środek transportu 

Cel podróży: droga do pracy, na zakupy, w czasie wolnym 

Zmiana 

Punkt ciężkości ankiety 
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N = 6.000 

26% 29% 28% 28% 

15% 
21% 

34% 

18% 
17% 

14% 11% 
29% 19% 

19% 

12% 11% 
10% 15% 

10% 14% 

11% 

20% 23% 31% 
22% 

15% 20% 

13% 

12% 
11% 

9% 
15% 

12% 

15% 13% 

11% 9% 7% 10% 
19% 

11% 11% 

Razem   DE AT HR NL BE HU 

Wybór środka transportu zależy od nastawienia i 

przekonań, ale jest też dużo pragmatyków 

Podział na segmenty 

Entuzjaści roweru i 
zrównoważonego transportu, 
z rezerwą wobec tr. publ. 

1 

Zorientowani na pozycję 
społeczną, bez związku 
ze środkiem transportu 

2 

Zwolennicy transportu 
publicznego, z rezerwą 
do tr. indywid. 

3 

Entuzjaści roweru i 
zrównoważonego transportu, 
otwarci na tr. publiczny 

4 

Zorienowani na transport 
indywidualny 

5 

Pragmatycy wobec 
transportu publicznego i 
indywidualnego 

6 

Rezultaty Objaśnienia 

• Pragmatycy wobec transportu 

publicznego i indywidualnego 

tworzą we wszystkich krajach 

(oprócz Holandii) największą 

grupę 

 duży potencjał dla 

racjonalnych argumentów  

• Mniej niż jedna piąta 

ankietowanych oprócz 

Holandii) jest zorientowana na 

transport indywidualny 

• Austria ma największą grupę 

zwolenników transportu 

publicznego 

• Średnio ponad 50% 

ankietowanych (segmenty 3, 4 

und 6) jest otwartych na 

transport publiczny i 

zrównoważony transport  
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Nowa sytuacja życiowa była głównym powodem 

zmiany w przypadku połowy ankietowanych 

… wiecej tr. publ. i mniej ind. … więcej tr. ind. i mniej publ. Objaśnienia 

• W większości przypadków decy-

dującym powodem była zmiana sytuacji 

życiowej 

• Czynniki „pull-in“ (zadowolenie ze 

środka transportu) są ważniejsze niż 

czynniki „push-out (niezadowolenie ze 

środka transportu) 

• Zmiana sytuacji życiowej ma większy 

wpływ przy zmianie w kierunku 

transportu publicznego  

 Szansa na pozyskanie klientów 

• Czynniki „push-out“ mają większy wpływ 

przy rezygnacji z transportu publicznego 

 Starać się utrzymać klienta 

• Największy wpływ czynników „push-out“ 

(niezadowolenie z transportu 

publicznego) w Belgii, ale również 

Niemcy powyżej średniej 

• Największy wpływ czynników „pull-in“ 

(zadowolenie z transportu publicznego) 

w Austrii 

Główne czynniki wpływające na wybór środka transportu… 

Zmiana sytuacji 

życiowej 
Zmiana sytuacji 

życiowej 

Czynniki 

pull- in 

tr. publ. 

Czynniki 

pull-in 

tr. ind. 

Czynniki 

push-out 

tr. ind.. 

Czynniki 

push-out 

tr. publ. 
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44 % 

18 % 

35 % 

39 % 

55 % 

45 % 

28 % 

19 % 

49 % 

25 % 

31 % 

49 % 

Zmiana pracy / miejsca pracy  

Zmiana aktywności w czasie wolnym 

Zakup auta lub większa dostepność auta 

Emerytura / strata miejsca pracy 

Przeprowadzka do innego miasta 

Ograniczenia zdrowotne 

Ukonczenie szkoły, wykształcenia, studiów 

Przeprowadzka w obrębie miasta 

Uzyskanie prawa jazdy 

Pójście do szkoły, zmiana szkoły, pójście do 
przedszkola 

Urodziny dziecka / dzieci 

Brak dostępu do auta 

n=6.000 

Objaśnienia 

• Jakie są najczęstsze zmiany 

sytuacji życiowej ankietowanych? 

• Jak decydujący wpływ mają te 

sytuacje życiowe na wybór 

środka transportu? 

• Zmiana miejsca pracy jest często 

spotykaną sytuacją, w której 

decyzja zapada na korzyść 

transportu publicznego  

• Przeprowadzka zdarza się 

rzadziej, ale ma bardzej 

decydujący wpływ na zmianę 

środka transportu   

W niektórych miastach Niemiec i 

Austrii aktywnie zwrócono się do 

nowych mieszkańców i 

poinformowano ich o ofercie 

transportu publicznego w ich 

regionie (tzw. „pakiet powitalny“) 

Zmiana sytuacji życiowej ankietowanych (    ) i decydujący wpływ na zmianę środka transportu 

w przypadku ankietowanych (    ) 
                

Np.: W przypadku 50% ankietowanych nastąpiła zmiana miejsca pracy w ostatnich 5 latach.  

Dla 44% tych ankietowanych był to decydujący czynnik dla zmiany środka transportu  

W przypadkach zmiany miejsca pracy lub 

zamieszkania są możliwości pozyskania nowych 

klientów 

50% 

37% 

32% 

26% 

22% 

22% 

22% 

18% 

14% 

12% 

11% 

10% 
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Tzw. “twarde czynniki“ mają (zgodnie z 

oczekiwaniami) większy wpływ na korzystanie z 

transportu publicznego 

Więcej tr. publ.  

 Czynniki „pull-in“ 
Mniej tr. publ.  

Czynniki „push-out“ 

Wpływ czynników głównych w przypadku transportu publicznego 

[Czynniki tzw. Top 2: Silny/decydujący wpływ] Objaśnienia 

• Jedna z podstawowych hipotez projektu 

USEmobility:  

Nie tylko tzw. „twarde czynniki“ mają 

decydujący wpływ na wybór środka 

transportu, ale też tzw. „czynniki miękkie“.  

• Zgodnie z oczekiwaniami „twarde czynniki“ 

takie jak: osiągalność, koszty, czas 

przejazdu mają duży wpływ na korzystanie 

z transportu publicznego zarówno w 

większym, jak i mniejszym stopniu.  

• Wpływ „czynników miękkich“ jest wyraźnie 

mniejszy, ale szczególnie duży wpływ ma 

atmosfera, jako czynniki „push-out“ 

• Np. celem poprawy atmosfery i uczucia 

bezpieczeństwa przedsiębiorstwo 

transportowe Metronom  

zabroniło konsumpcji alkoholu w pociągach 
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W odróżnieniu od transportu publicznego nie ma 

istotnych czynników “push-out” w przypadku 

transportu indywidualnego 
Wpływ czynników głównych w przypadku transportu indywidualnego 

[Czynniki tzw. Top 2: Silny/decydujący wpływ] Objaśnienia 

• Również w przypadku transportu 

indywidualnego dominują 

jednoznacznie  tzw. „twarde czynniki“ w 

porównaniu do „czynników miękkich“ 

• Koszty są największym czynnikiem 

„push-out“ w 57% przypadków  

• Aby móc należycie ocenić zalety 

kosztowe transportu publicznego w 

porównaniu do indywidualnego, wiele 

przedsiębiorstw umieszcza na swoich 

stronach internetowych tzw. kalkulator 

porównawczy, np na stronie 

www.bahn.de 

Więcej tr. ind.  

 Czynniki „pull-in“ 
Mniej tr. ind.  

Czynniki „push-out“ 
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Rodzaj zmiany i odczuwana swoboda decyzji 

zmieniają się w miarę wieku 

 

 
Rodzaj zmiany środka transportu wg. wieku / odczuwana 

swoboda decyzji przy wyborze środka transportu Objaśnienia 

• Zmiana wyboru środka transportu 

może następować stopniowo lub z 

dnia na dzień  

• W młodszym wieku i przy pełnym 

życiu zawodowym sytuacja życiowa 

wymaga częściej szybkiej i radykalnej 

zmiany 

• W starszym wieku zmiana następuje 

bardziej stopniowo  

 

 

 

• Swoboda decyzji przy wyborze środka 

transportu związana jest również z 

etapami życia  

• Z postępującym wiekiem zwiększa się 

swoboda decyzji 

• Ponad połowa osób, które zmieniły 

środek transportu w wieku 

emerytalnym zrobiła to dobrowolnie 

 

32 % 38 % 41 % 36 % 32 % 24 % 18 % 

68 % 62 % 59 % 64 % 68 % 76 % 82 % 

stopniowo / 
krok po 
kroku 

raptownie / 
z dnia na 
dzień 

Rodzaj lub okres zmiany 

26 % 27 % 25 % 30 % 29 % 26 % 20 % 

35 % 
48 % 44 % 34 % 31 % 

25 % 
23 % 

39 % 
26 % 31 % 36 % 40 % 49 % 56 % 

całkowita 
swoboda 
decyzji 

częściowa 
swoboda 
decyzji 

brak innej 
możliwości 

Odczuwana swoboda decyzji 

n=6.000 

n=6.000 
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43,4% 

22,4% 

10,9% 

8,9% 

8,3% 

5,1% 

1,1% 

24,1% 

24,9% 

14,4% 

13,7% 

14,2% 

6,6% 

2,1% 

40,2% 

19,9% 

4,8% 

13,1% 

13,7% 

7,0% 

1,3% 

38,3% 

30,9% 

13,1% 

7,4% 

4,8% 

3,8% 

1,7% 

  
Tzw. efekt firmy  widoczny jest przy 

porównaniu zewnętrznych źródeł motywacji  

n=475 do 710 

Informacja / motywacja decyzji prowadzącej do zwiększonego 

korzystania z transportu publicznego [%] 

Doświadczenia własne 

Metronom 

Breisgau S-Bahn 

S-Bahn Rhein-Neckar 

Niemcy 

Objaśnienia 

• Użytkownicy polegają najczęściej na 

swoich własnych doświadczeniach, jeżeli 

decydują się na korzystanie z transportu 

publicznego w większym zakresie 

• U ankietowanych w obszarze 

przedsiębiorstwa Metronom motywacja 

do korzystania z transportu publicznego 

(75,9%) jest dużo bardziej związana z 

informacjami / motywacją pochodzącą z 

zewnątrz. 

• W przypadku przedsiębiorstwa Breisgau 

S-Bahn szczególnie dobrze działają 

rekomendacje zewnętrzne ze strony 

rodziny lub przyjaciół 

• Starania przedsiębiorstw transportowych 

w zakresie informowania klientów mają 

dobry efekt w przypadkach: Metronom i 

S-Bahn Rhein-Neckar 

• Przedsiębiorstwo S-Bahn Rhein-Neckar 

słabo integruje środowisko pracy i 

środowisko szkolne 

Rodzina / przyjaciele 

Praca / szkoła / uniwers. 

Zachowanie innych 

Przeedsiębiorstwo 
transportowe 

Informacja z mediów 

Przykłady / wzorce 
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Serdecznie dziękuję!  

Więcej informacji pod linkiem http://www.usemobility.eu/  

Jolanta Skalska 

Kierownik Projektów Unijnych  

Allianz pro Schiene e.V. 

Rheinhardtstr. 18, D-10117 Berlin 

T +49 (0)30 246 25 99-61 

F +49 (0)30 246 25 99-29 

jolanta.skalska@allianz-pro-schiene.de  

www.allianz-pro-schiene.de 
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