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 Rozwój kolejowego transportu pasażerskiego stanowi obecnie jeden z kluczowych 

elementów wszelkich poczynań władz oraz instytucji, których celem jest eliminacja zjawiska 

wykluczenia transportowego mieszkańców szczególnie obszarów wiejskich i mniejszych 

miejscowości. Świadczyć o tym może choćby przyjęty przez Radę Ministrów w ubiegłym roku 

„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej”1. Zakłada on 

uzupełnianie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, przy czym, nie ogranicza się 

jedynie do działań inwestycyjnych, lecz przewiduje także usprawnienie organizacji 

przewozów pasażerskich. Drugi z wymienionych komponentów przyjętego do realizacji 

programu zasługuje na szczególną uwagę z punktu widzenia mieszkańców Jasła i regionu 

jasielskiego. Miasto położone na południowo-zachodnim krańcu województwa 

podkarpackiego posiada znaczący potencjał w kontekście rozwoju połączeń kolejowych, 

szczególnie tych, które łączą bądź mogą w przyszłości łączyć województwo podkarpackie  

z województwem małopolskim. Potwierdzeniem dla tak postawionej tezy jest duża 

popularność, jaką cieszy się uruchomione w 2017 r. połączenie weekendowe Kraków – Jasło 

– Kraków. Stanowi ono doskonały przykład skutecznego współdziałania władz 

samorządowych sąsiadujących z sobą województw w realizacji zadania polegającego na 

eliminacji wykluczenia transportowego ich mieszkańców, a w szczególności tych 

zamieszkujących powiaty graniczne, jasielski i gorlicki.     

 W związku z powyższym grupa aktywistów, zgromadzonych w kampanii społecznej 

KochamKolej.pl wyszła z inicjatywą uruchomienia połączenia kolejowego Jasło – Krynica – 

Jasło. Wniosek poprzedzony został przeprowadzeniem badania opinii publicznej na temat 

planowanego uruchomienia wyżej wymienionego połączenia. Zdaniem jego autorów wyniki 

owego badania stanowić mają kluczowy argument za wprowadzeniem do rozkładu jazdy 

pociągu Jasło – Krynica – Jasło. 

 Wspomniane badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej na 

nielosowej próbie.  Do jej przygotowania, publikacji oraz rozpowszechnienia wykorzystano 

narzędzia, jakie oferuje portal ankiety.interaktywnie.pl. Wybór podyktowany był przede 

wszystkim faktem, iż system tworzenia ankiet jest bezpłatny a sama ankieta jest prosta  

w obsłudze, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście zachęcenia respondentów do jej 

                                                                 
1
 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-uzupelniania-lokalnej-i-regionalnej-infrastruktury-kolejowej 

(dostęp 11.06.2019). 
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wypełnienia. Ankieta pt. "ANKIETA POŁĄCZENIE JASŁO - KRYNICA", dostępna była do 

wypełnienia w terminie od 17.05.2019 r. do 01.06.2019 r.  

Ankieta skierowana była do mieszkańców Jasła, powiatu jasielskiego, Biecza, Gorlic  

i powiatu gorlickiego jak również miasta Grybowa i gminy wiejskiej Grybów. Aby zapewnić 

dostęp do ankiety możliwie najszerszemu gronu potencjalnych respondentów odwołania do 

niej w postaci linków internetowych opublikowane zostały w serwisach internetowych 

poszczególnych samorządów oraz portalach internetowych działających w miejscowościach: 

Jasło, Biecz i Gorlice oraz ich oficjalnych profilach w popularnym portalu społecznościowym 

Facebook. 

W badaniu wzięło udział 1675 respondentów (744 kobiety i 931 mężczyzn).  

Tabela 1. Ankietowani według płci.  

Płeć 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Kobieta 744 44,42 

Mężczyzna 931 55,58 

Liczba respondentów: 1675 

 

  Najliczniejszą grupę badanych stanowią mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego (1258 

osób), których udział w całkowitej liczbie badanych wyniósł 74,56%. Mniejszym 

zainteresowaniem ankieta cieszyła się wśród mieszkańców Gorlic i powiatu gorlickiego (236 

osób), miasta Biecz (60 osób) oraz miasta Grybów i gminy wiejskiej Grybów (7 osób). Warto 

zaznaczyć, że respondenci mogli, w pytaniu dotyczącym miejsca zamieszkania wpisać inną 

miejscowość niż te, o których zaznaczenie zostali poproszeni. Osób, które skorzystały z takiej 

możliwości było 116, co stanowi 6,93% ogółu badanych. W tym przypadku najczęściej 

pojawiającą się odpowiedzią były: Kraków, Krosno i powiat krośnieński, Rzeszów oraz powiat 

strzyżowski. 
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Tabela 2. Ankietowani według miejsca zamieszkania.  

Miejsce zamieszkania 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Jasło - miasto 726 43,34 

Powiat jasielski 523 31,22 

Gorlice - miasto 137 8,18 

Powiat gorlicki 99 5,91 

Biecz - miasto 60 3,58 

Grybów - miasto 7 0,42 

Gmina wiejska Grybów 7 0,42 

Inne (podaj jakie?) 116 6,93 

Liczba respondentów: 1675 

 

W ankiecie zapytano mieszkańców przede wszystkim o to, czy zdarzyło im się 

odwiedzić w przeszłości Krynicę, oraz, czy w najbliższej przyszłości zamierzają to uczynić. Na 

pierwsze z zadanych pytań odpowiedzi twierdzącej udzieliło 93,19% respondentów. 88,72% 

badanych z kolei stwierdziło, że w najbliższej przyszłości zamierza odwiedzić Krynicę. Wyniki 

wskazują, iż dla mieszkańców powiatów jasielskiego i gorlickiego Krynica stanowi popularny 

cel podróży.  

Tabela 3. Deklaracje ankietowanych na temat wcześniejszych podróży do Krynicy.  

Czy kiedykolwiek zdarzyło się Panu/Pani odwiedzić Krynicę? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Tak 1561 93,19 

Nie 114 6,81 

Liczba respondentów: 1675 

   

Tabela 4. Deklaracje ankietowanych na temat przyszłych podróży do Krynicy.  

Czy w najbliższej przyszłości zamierza Pan/Pani odwiedzić Krynicę? 

 Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Tak 1486 88,72 

Nie 24 1,43 

Nie wiem 165 9,85 

Liczba respondentów: 1675 
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Jednym z kluczowych dla analizy opinii mieszkańców na temat uruchomienia 

połączenia kolejowego Jasło – Krynica – Jasło elementów jest zestawienie odpowiedzi na 

pytanie: „Z jakiego środka lokomocji korzysta Pan/Pani, lub zamierza w przyszłości 

skorzystać, aby dojechać do Krynicy?” Ponad połowa badanych odpowiedziała, że do Krynicy 

podróżuje bądź też zamierza podróżować samochodem indywidualnie lub grupowo 

(82,33%). Duża liczba badanych, którzy zaznaczyli te właśnie odpowiedzi , wskazuje, iż wybór 

ten dyktowany jest przede wszystkim koniecznością a nie świadomym wyborem, który z kolei 

jest konsekwencją braku w rozkładach jazdy pociągów połączeń spełniających oczekiwania 

podróżnych. Potwierdzeniem dla tak postawionej tezy może być fakt, iż 18,15% 

respondentów skorzystało z możliwości podania innego środka lokomocji, z którego korzysta 

bądź też zamierza skorzystać, aby dotrzeć do Krynicy. W tym przypadku, aż 291 z ogólnej 

liczby 304 ankietowanych wskazało na pociąg, jako preferowany przez siebie środek 

lokomocji.  

Tabela 5. Deklaracje ankietowanych na temat preferowanych środków lokomocji w realizacji 

podróży do Krynicy. 

Z jakiego środka lokomocji korzysta Pan/Pani, lub zamierza w przyszłości skorzystać, 

aby dojechać do Krynicy? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Samochód (indywidualnie) 1145 68,36 

Samochód (grupowo) 234 13,97 

Autokar 212 12,66 

Inny (podaj jaki?) 304 18,15 

Liczba respondentów: 1675 

 

O tym, że dla mieszkańców powiatów jasielskiego i gorlickiego uruchomienie 

połączenia kolejowego Jasło – Krynica – Jasło może w najbliższej przyszłości stanowić 

interesującą alternatywę dla podróży odbywanych  samochodem bądź też autokarem 

świadczy fakt, iż ponad połowa badanych stwierdziła, że korzysta z kolejowego transportu 

pasażerskiego(63,94%).  
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Tabela 6. Deklaracje ankietowanych na temat korzystania z kolejowego transportu 

pasażerskiego.  

Czy korzysta Pan/Pani z kolejowego transportu pasażerskiego? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Tak 1071 63,94 

Nie 604 36,06 

Liczba respondentów: 1675 

 

Bardziej znaczące wydają się jednak być w tej materii wyniki odpowiedzi na pytanie: 

„Jeżeli nie podróżuje Pan/Pani pociągiem, to z jakiego powodu?”. W tym przypadku 

ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną z zaproponowanych odpowiedzi. Zdecydowana 

większość respondentów odpowiedziała, że powodem, dla którego nie podróżują pociągiem 

jest brak połączeń w określonych kierunkach (83,28%). Badani wskazują również na brak 

dogodnych godzin odjazdu, jako powód, dla którego nie podróżują pociągiem (36,72%).    

Tabela 7. Deklaracje ankietowanych na temat powodów rezygnacji z podróżowania pociągiem.  

Jeżeli nie podróżuje Pan/Pani pociągiem, to, z jakiego powodu? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Inne środki transportu (np. samochód, 

autobus) są atrakcyjniejsze 

239 14,27 

Brak połączeń w określonych kierunkach 1395 83,28 

Brak dogodnych godzin odjazdu 615 36,72 

Zbyt długi czas przejazdu 225 13,43 

Cena biletu 100 5,97 

Inny (podaj jaki?) 44 2,63 

Liczba respondentów: 1675 

 

Analiza danych pozwala sądzić, iż uruchomienie połączenia kolejowego Jasło – 

Krynica – Jasło stanowiłoby realną alternatywę dla osób wybierających Krynicę jako cel 

podróży a do tej pory korzystających z transportu samochodowego lub autobusowego. 

Główną przeszkodą, w związku, z którą mieszkańcy, głównie powiatu jasielskiego, nie 

korzystają z kolejowego transportu pasażerskiego jest brak połączeń w określonych 

kierunkach, których próżno szukać w rozkładach jazdy pociągów. Warto zaznaczyć,  

że zdecydowanie rzadziej ankietowani decydowali się na wskazanie zbyt długiego czasu 

przejazdu (13,43%) oraz ceny biletu (5,97%) jako powodów, dla których unikają podróży 
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pociągiem. Sam czas przejazdu nie jest również elementem, który należy uznać za kluczowy 

w podejmowaniu przez respondentów decyzji o skorzystaniu z planowanego połączenia do 

Krynicy, o czym będzie mowa w dalszej części analizy. 

Sam pomysł uruchomienia połączenia kolejowego Jasło – Krynica – Jasło większość 

badanych ocenia pozytywnie. Niemal wszyscy respondenci na pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani 

pomysł uruchomienia połączenia kolejowego (pasażerskiego) na trasie Jasło – Biecz – Gorlice 

(Zagórzany) – Stróże – Grybów – Nowy Sącz – Krynica?” odpowiedzieli, iż uważają go za 

dobry (95,88%).  

Tabela 8. Opinie ankietowanych na temat pomysłu uruchomienia połączenia kolejowego  

Jasło – Krynica – Jasło. 

Jak ocenia Pan/Pani pomysł uruchomienia połączenia kolejowego (pasażerskiego) na 

trasie Jasło – Biecz – Gorlice (Zagórzany) – Stróże – Grybów – Nowy Sącz – Krynica? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Uważam, że to dobry pomysł 1606 95,88 

Uważam, że to zły pomysł 39 2,33 

Nie mam zdania 30 1,79 

Liczba respondentów: 1675 

 

Respondentów zapytano także o to, „Czy gdyby doszło do uruchomienia połączenia 

kolejowego (pasażerskiego) Jasło – Biecz – Gorlice (Zagórzany) – Stróże – Grybów – Nowy 

Sącz – Krynica byłby/byłaby Pan/Pani gotów/gotowa skorzystać z niego?”. Niemal wszyscy 

ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu odpowiedzieli na tak zadane pytanie twierdząco 

(95,82%). Zaledwie 2,63% ogółu badanych uznało, że nie skorzystałoby z takiej możliwości.  

Tabela 9. Deklaracje ankietowanych na temat korzystania z połączenia Jasło – Krynica – Jasło  

w przypadku jego uruchomienia. 

Czy gdyby doszło do uruchomienia połączenia kolejowego (pasażerskiego) Jasło – Biecz 

– Gorlice (Zagórzany) – Stróże – Grybów – Nowy Sącz – Krynica byłby/byłaby Pan/Pani 

gotów/gotowa skorzystać z niego? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Tak 1605 95,82 

Nie 44 2,63 

Nie mam zdania 26 1,55 

Liczba respondentów: 1675 
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Dla władz samorządowych, w których gestii pozostaje planowanie w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego odpowiedź na tak ogólnie zadane pytanie może okazać 

się jednak niewystarczająca. Stąd też ankietowanych poproszono o wskazanie kilku 

elementów, które ich zdaniem w największym stopniu zaważyłyby na pozytywnej decyzji  

o skorzystaniu z połączenia. Z analizy odpowiedzi wynika, że największą wagę respondenci 

przywiązują do komfortu podróży (54,99%). Tym samym olbrzymie znaczenie miałby wybór 

przewoźnika, który obsługiwałby połączenie z Jasła do Krynicy. Ten musiałby gwarantować 

realizację usługi w możliwie najwyższym standardzie (np. klimatyzowany skład/wagony  

w miesiącach letnich, wysoki standard wykończenia wnętrza pojazdu, przestrzeń 

dostosowana do indywidualnych potrzeb podróżnych). Niemal równie istotna dla 

potencjalnych pasażerów pociągu okazuje się jego dostępność. Częstotliwość połączeń oraz 

jego właściwe dostosowanie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców miast i miejscowości 

położonych na trasie przejazdu pociągu jest ważna dla 48,3% badanych. Dla dużej części 

ankietowanych znaczenie mają również kwestie ekonomiczne. Dokładnie 43,58% badanych 

wskazało na atrakcyjną cenę biletu, jako element, który miałby zaważyć na decyzji  

o skorzystaniu z połączenia. W czwartej kolejności osoby, które zdecydowały się na 

wypełnienie ankiety wskazywały na czas przejazdu (32,6%).  

Wiodące w tej materii okazują się, więc być: komfort podróży, dostępność 

(częstotliwość połączeń) oraz atrakcyjna cena biletu. Uwagę należy zwrócić również na czas 

przejazdu, który w przypadku analizowanego połączenia jest zdecydowanie dłuższy od tego, 

który należy poświęcić na dotarcie do Krynicy samochodem lub autokarem. Niemniej, fakt,  

iż respondenci element ten umieścili dopiero na czwartej pozycji w hierarchii ważności przy 

podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z połączenia pozwala sądzić, iż gotowi będą 

zaakceptować stosunkowo długą podróż, pod warunkiem, że zostanie ona 

zrekompensowana przez zapewnienie pozostałych - wiodących w tym względzie elementów. 
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Tabela 10. Deklaracje ankietowanych na temat elementów kluczowych przy podjęciu decyzji  

o skorzystaniu z połączenia.  

Które z wymienionych elementów wziąłby/wzięłaby Pan/Pani pod uwagę przy 

podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z połączenia? 

 Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Czas przejazdu 546 32,6 

Komfort podróży 921 54,99 

Atrakcyjna cena biletu 730 43,58 

Ekologia (linia kolejowa zelektryfikowana) 348 20,78 

Dostępność (częstotliwość połączeń) 809 48,3 

Inny (podaj jaki?) 28 1,67 

Liczba respondentów: 1675 

  

Wyniki badania ankietowego sugerują, iż zasadnym byłoby uruchomienie połączenia 

możliwie jak najszybciej. Teza ta koresponduje zarówno z wystosowanym przez jego 

zwolenników wnioskiem jak również opiniami wyrażonymi przez respondentów. Otóż, ponad 

połowa badanych twierdzi, że najczęściej odwiedza, bądź zamierza odwiedzić Krynicę  

w okresie letnim (55,4%). Wyjazdy weekendowe deklaruje 34,81% ankietowanych. Cały rok 

do Krynicy podróżuje bądź też zamierza podróżować 33,07% badanych. Stosunkowo 

niewielki odsetek stanowią ankietowani, którzy odwiedzają Krynicę lub zamierzają to zrobić 

w bliżej nieokreślonej przyszłości w okresie ferii zimowych (10,45%).  

Tabela 11. Okresy podróży do Krynicy według preferencji ankietowanych.  

W jakim okresie roku kalendarzowego najczęściej odwiedza bądź zamierza odwiedzić w 

przyszłości Pan/Pani Krynicę? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Wakacje (lato) 928 55,4 

Ferie zimowe 175 10,45 

Cały rok 554 33,07 

Wyjazdy weekendowe 583 34,81 

Liczba respondentów: 1675 

      

Dodatkowym argumentem przemawiającym za podjęciem decyzji o uruchomieniu 

połączenia jeszcze w sezonie letnim 2019 r. są wyniki analizy odpowiedzi ankietowanych na 

pytanie: „W jakim celu podróżuje bądź zamierza Pan/Pani podróżować do Krynicy?”. Wynika 

z nich, że zdecydowana większość respondentów odwiedza Krynicę w calach turystycznych 
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(77,76%). Oprócz miłośników aktywnego wypoczynku wśród ankietowanych znalazła się 

liczna grupa osób, które korzystają bądź też zamierzają skorzystać w przyszłoś ci z oferty 

rozrywkowej (36,21%). Ofertą uzdrowiskową zainteresowanych jest z kolei 27,22% 

badanych. W związku z wykonywaną pracą zarobkową do Krynicy podróżuje zgodnie  

z deklaracjami zaledwie 1,44% ankietowanych.    

Tabela 12. Cele podróży do Krynicy według preferencji ankietowanych.  

W jakim celu podróżuje bądź zamierza Pan/Pani podróżować do Krynicy? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Dojazd do pracy 24 1,44 

Aktywny wypoczynek (turystyka) 1297 77,76 

Korzystanie z oferty uzdrowiskowej 454 27,22 

Rozrywka 604 36,21 

Inny (podaj jaki?) 34 2,04 

Liczba respondentów: 1668 

 

Deklaracje osób biorących udział w badaniu ankietowym mają niebagatelne 

znaczenie dla gmin położonych na trasie przejazdu pociągu, oraz podmiotów gospodarczych, 

których profilem działalności jest szeroko pojęta obsługa ruchu turystycznego. Połączenie 

kolejowe Jasło – Krynica – Jasło może stać się elementem zintegrowanej oferty turystycznej 

dla osób podróżujących do Krynicy przez takie miejscowości jak Stary Sącz, Piwniczna Zdrój,  

czy też Muszyna. Odzwierciedleniem wspomnianej oferty mogłoby być np. powstanie mapy 

gmin oraz różnego typu podmiotów działających na rynku komercyjnym przyjaznych 

turystom korzystającym z ekologicznego transportu kolejowego na linii Jasło – Krynica. 

Interesujące w tym kontekście okazują się odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Jaką 

formę aktywnego wypoczynku Pan/Pani preferuje?”. Okazuje się, że zdecydowana większość 

badanych preferuje turystykę pieszą (66,39%) oraz krajoznawczą (62,21%).  

  



 
11 Raport z badań opinii społecznej | czerwiec 2019 r.  

Tabela 13. Ankietowani według preferowanej formy aktywnego wypoczynku.  

Jaką formę aktywnego wypoczynku Pan/Pani preferuje? 

  Odpowiedzi [liczba] Odpowiedzi [%] 

Turystyka piesza 1112 66,39 

Turystyka rowerowa 451 26,93 

Turystyka krajoznawcza 1042 62,21 

Sporty zimowe 291 17,37 

Turystyka konna 50 2,99 

Inna (podaj jaka?) 20 1,19 

Liczba respondentów: 1675 

 

*** 

 Analiza wyników ankiety pozwala sądzić, iż pomysł uruchomienia połączenia 

Jasło – Krynica – Jasło w pełni  odzwierciedla oczekiwania społeczne  mieszkańców powiatów 

jasielskiego i gorlickiego. Tym samym, można przyjąć, że pociąg, o którym mowa z pewnością 

na stałe zagościłby w rozkładach jazdy pociągów. Uruchomienie połączenia, co równie 

istotne stanowić będzie kolejny krok na drodze do eliminacji wykluczenia transportowego 

mieszkańców obu województw.  


