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Zmiany cywilizacyjne w XXI wieku

• Jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych XX
wieku było niewątpliwie wydłużenie „drogi przebytej
przez człowieka w ciągu całego życia”.
• Jeśli przyjąć, że średnia długość życia w XIX wieku była nie większa, niż 50 lat[1]
i , że dziennie ówczesny człowiek pokonywał średnio, dziennie 10km to przez
całe życie przebył odległość około 182 500 (365 dni x 50lat x 10km). Pod koniec
XX wieku średnia długość wzrosła do około 70 lat[1] a średnio człowiek przez
ten okres pokonuje rocznie (tylko samochodem lub autobusem)około 5 000km,
pieszo około 5km dziennie[2] i samolotem przebywa około 300km rocznie (w
2000 r. samolotami przewieziono 1672 mln pasażerów, przy średniej odległości
około 1000km i liczbie mieszkańców ziemi około 6 mld) [3,4]. W 2015 r. kolej
zanotowała w Polsce 17,5 mld paskm (17,5mld paskm/38mln pas=460km)
[22].Człowiek pod koniec XX wieku rocznie przebywa około (5 000km x 70
lat+365 dni x 70 x 5km + 460km x70+ 70 x 300km)=530 950 km.
(24%+66%+6%+4%)
• Wiek XX wydaje się, że był wiekiem absolutnego upowszechnienia samochodu.
Pod konie XX wieku średnio człowiek korzystał z niego najczęściej ponad 60%
odległości pokonywał dzięki niemu.

• Należy przypuszczać , że XXI wiek będzie wiekiem
zdecydowanego upowszechnienia „latania” jako środka
masowego transportu. Uwaga! W obliczenaich przyjęto szereg uproszczeń
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Rys. 1. Udział różnych środków transportu w „drodze człowieka” (koniec XX w.).

Wybrane parametry wpływające na możliwości funkcjonowanie portu lotniczego
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Rys. 2. Schemat wybranych uwarunkowań funkcjonowania lotniska regionalnego.

Lotnisko regionalne

Klasyfikacja portów lotniczych wg standardów wyznaczonych przez UE wygląda
następująco : centralne, główne regionalne i regionalne.
Mianem regionalnych portów lotniczych określa się ich sieć, która w początkowym
znaczeniu miała odgrywać pomocniczą rolę w stosunku do portu centralnego. Wg
tej definicji Radom-Sadków jest zbyt blisko Warszawy będącej portem centralnym,
żeby pełnić taką rolę. Rok 2004- nastąpiła liberalizacja , która spowodował zmiany
w kierunku zmniejszenia udziałów portu centralnego w ogólnej liczbie przewozów.
Zmieniła się także definicja portów regionalnych. Stały się one bardziej
samodzielnymi organizmami realizującymi potrzeby regionu.

Rys. 3. Zmiana udziałów portu centralnego Warszawa –Okęcie w przewozach całkowitych w
Polsce na przestrzeni lat 1999-2010 [11].

Sytuacja w branży lotniczej
Tabela 1. Ogólna ocena różnych rodzajów transportu
Parametr

Transport
Drogowy

Kolejowy
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+
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transportu do ładunku
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Wartości parametrów; +++ wysoka: ++ średnia; + niska
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Sytuacja w branży lotniczej
Transport lotniczy - z wyłączeniem turystyki - przyczynia sie do powstawania 1,4- 2,5%
produktu krajowego brutto [12]

Rys. 4. Regularne przewozy pasażerskie na świecie w latach 1994-2009 [11]

Sytuacja w branży lotniczej
W 2016 roku przewieziono na świecie 3,7mld pasażerów.
Nastąpił wzrost udziału przewoźników nisko-kosztowych
w 2016 roku do poziomu 28%.

Rys. 5 .Wzrost liczby pasażerów przewożonych w 2016 roku w porównaniu do roku 2015.
Zmniejszył się udział paliwa w kosztach operacyjnych w 2016 roku wynosił 1/5 a w 2015
1/3 kosztów.
W 2016 roku 60 mld zysku operacyjnego, marża 8%.[8]
ICAO International Civil Aviation Organization

Polityka UE
•Najbezpieczniejszy środek transportu
W 2010 roku na świecie zginęło w wypadkach lotniczych
829 osób. W tym samym czasie śmierć na drogach
poniosło 1,3 miliona ludzi.[7]
• Jednym z największych producentów samolotów na
świecie jest firma Airbus. Firma Airbus jest konsorcjum
zatrudniające około 50 tysięcy pracowników z
montownią w Tuluzie, Hamburgu i Tianjin w Chinach. W
samej Europie Airbus ma 4 zakłady w Niemczech, 2 w
Wielkiej Brytanii i po 3 we Francji i Hiszpanii.
Producentem samolotów regionalnych jest szwedzki
SAAB. Zainteresowane rozwojem lotnictwa są
najważniejsi w UE; Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka
Brytania, Szwecja. Nie może zatem dziwić popieranie
przez UE rozwoju lotnisk regionalnych [9].

Przewozy cargo

Rys. 6. Regularne przewozy cargo na świecie w latach 1994-2009 [11]

Przewozy cargo
• Region radomski niestety nie produkuje
komputerów, części do samochodów (tych
drogich),czy części do samolotów.
• …W Łodzi - komputery Della, na Śląsku - części
samochodowe, a w Rzeszowie – części lotnicze z
tzw. Doliny Lotniczej, na Śląsku części
samochodowe, to idealne produkty do transportu
lotniczego…. 68 proc. ładunków
przeładowywanych jest w Warszawie, 81 tys. ton
przesyłek lotniczych przewieziono z i do Polski w
2010 r. [10].

Przewozy cargo – kiedy ?
•Awarie urządzeń i grożące w związku z tym przestoje produkcyjne
•Działalność humanitarna, szczególnie w przypadku różnego rodzaju
kataklizmów,
•Brak dostatecznej infrastruktury drogowej itp. transport lotniczy postrzegany
jest, jako najbardziej racjonalny- ładunki ponadnormatywne
Tabela 2. Parametry ładunkowe największych samolotów transportowych na świecie [21]

Wielkość populacji w regionie
Istotnym elementem dla lotniska, w tym zawłaszcza regionalnego
jest liczba ludności zamieszkała w odległości do 50-70 km.
W przypadku Radomia można oczekiwać, że w zasadzie wszystkich
mieszkańców Radomia (215 020) i 8 powiatów ościennych;
•radomski – 152 630
•białobrzeski – 33 523
•kozienicki – 61 045
• lipski - 34 843
•przysuski - 42 417
•szydłowiecki – 40 075
•zwoleński – 36 693
•starachowicki – 91 449
Łączna ilość mieszkańców Radomia i ościennych powiatów wynosi
707 695 osób [4].

Wielkość populacji w regionie

W odległości od Radomia do 70 km znajdują się części powiatów bezpośrednio
graniczących z wyżej wymienionymi najbliższymi Radomia powiatami.
Z województwa lubelskiego; opolski (lubelskie) - 60 586, puławski - 114 722,
rycki – 57 005
Z województwa łódzkiego; opoczyński – 77 203, tomaszowski - 118 234
Z województwa mazowieckiego; garwoliński – 108 843, grójecki - 98 559
Z województwa świętokrzyskiego; kielecki – 208 977,konecki - 81 902,
opatowski – 53 361,ostrowiecki - 111 984,skarżyski – 76 384
Przyjmując założenie, że tylko połowa ludności z wyżej wymienionych bliskich
Radomiowi powiatów mogłaby być potencjalnymi z uwagi na odległość pasażerami
lotów z lotniska w Radomiu to pojawia się wielkość 583 880 (1 167 760 x 0,5) [5].
Potencjał ludności mogących być potencjalnie pasażerami lotów z Radomia
sumarycznie wynosi zatem, 1 291 575 osób. Liczba pasażerów obsłużonych przez
PPL w 2016 roku wyniosła 33 986 960 [5]. Liczba mieszkańców Polski w 2016
wynosiła 38 432 992 osób. Stąd wynika, że około 88 % polskiego społeczeństwa
średnio raz w roku lata samolotem czarterowym lub rejsowym. A to znaczy, że
praktycznie można liczyć, że 1 136 586 pasażerów może korzystać z lotniska w
Radomiu. Liczba ponad 1 mln pasażerów rocznie dałaby miejsce dla lotniska w
Radomiu w pierwszej szóstce w kraju. To założenie dla średniej mobilności regionu
radomskiego zbliżonego do średniej dla kraju.

Tabela 3. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w latach 2014 –
2016. [6]
Nazwa portu
2016
2015
2014
2016/2015
2016/2014
1. Chopina w Warszawie
Liczba pasażerów
12 795 356
11 186 688
10 574 539
14,4%
21,0%
2. Kraków – Balice
Liczba pasażerów
4 974 676
4 208 661
3 806 801
18,2%
30,7%
3. Katowice – Pyrzowice
Liczba pasażerów
3 201 654
3 044 017
2 668 421
5,2%
20,0%
4. Wrocław – Strachowice
Liczba pasażerów
2 371 621
2 269 216
2 034 515
4,5%
16,6%
5. Poznań – Ławica
Liczba pasażerów
1 689 200
1 477 318
1 423 019
14,3%
18,7%
6. Łódź – Lublinek
Liczba pasażerów
241 256
287 620
253 376
-16,1%
-4,8%
7. Gdańsk im. L. Wałęsy
Liczba pasażerów
3 966 655
3 676 771
3 238 064
7,9%
22,5%
8. Szczecin – Goleniów
Liczba pasażerów
467 437
412 162
286 377
13,4%
63,2%
9. Bydgoszcz – Szwederowo
Liczba pasażerów
322 135
318 817
268 420
1,0%
20,0%
10. Rzeszów – Jasionka
Liczba pasażerów
662 024
641 146
599 483
3,3%
10,4%
11. Zielona Góra – Babimost
Liczba pasażerów
8 745
15 550
10 682
-43,8%
-18,1%
12. Warszawa / Modlin
Liczba pasażerów
2 859 191
2 589 286
1 703 743
10,4%
67,8%
13. Lublin
Liczba pasażerów
376 755
264 070
184 876
42,7%
103,8%
14. Radom – Sadków
Liczba pasażerów
8 965
670
0
1238,1%
15. Olsztyn- Mazury
Liczba pasażerów
41 290
0
0
Suma
33 986 960
30 391 992
27 052 316
11,8%
25,6%

[6]

Czas podróży według regionów

Źródło: opracowanie BBSG
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Turystyczna atrakcyjność regionu
• Radom nie stanowi zbyt interesującego miejsca na mapie
turystycznej dla turystów zagranicznych.
• Brak działań w kierunku tworzenia obiektów kultury ściśle
związanych z tradycją i specyfiką miasta. Stworzono obiekty
muzealne o charakterze ogólnym które można spotkać w
każdym mieście. Brak jest pokazania odrębności n.p.
muzeum garbarstwa i obuwnictwa z czego był i jest słynny
Radom.
• Potrzebna większa promocja Radomia i okolic np. związana z
mieszkającymi lub urodzonymi tutaj znanymi ludźmi (J.
Malczewski, L. Kołakowski, A. Wajda, W. Gombrowicz). Brak
podkreślenia np. osiągnięć radomskiego czerwca 1976 czy
KOR. Powinien być monument.
• Tworzenie miejsc i imprez, które sprzyjają co najmniej
corocznym przyjazdom turystów (np. Air Show)

Poziom życia –przeciętne wynagrodzenie
Mazowieckie

Warszawa
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Poziom życia –przeciętne wynagrodzenie

Powiat:

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA
BRUTTO W 2015 R.

białobrzeski………………………………3501,61

kozienicki………………………………….4698,55
lipski………………………………………….3476,69
przysuski…………………………………….3330,53
radomski…………………………………….3130,03
szydłowiecki………………………………..3103,03

zwoleński…………………………………….3365,55
Miasto:
Radom……………………………………………3743,89
http://warszawa.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty/praca-dochody-ludnosci/

[15]

Poziom życia - wynagrodzenie

Rys. 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
nominalne brutto w krajach Unii Europejskiej*
w 2014 roku (w EUR)** [14]

Poziom życia - bezrobocie

[19]

Poziom życia - bezrobocie
Tabela 4. Bezrobocie w Radomiu i powiecie radomskim [20,21]

Stan bezrobocia , %
Rok

Radom

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

23,4
26,6
28,2
28,4
27,7
27,8
25,5
22,0
19,7
21,4
22,5
21,4
22,6
22,7

Średnio

24,3

Powiat
radomski
24,1
27,3
27,7
27,8
34,9
34,2
31,7
28,4
27,1
28,8
29,6
29,9
30,7
30,1

Średnio

29,5

Poziom życia – mobilność lotnicza

Rys. 8. Średnia mobilność lotnicza mieszkańców Warszawy, Mazowsza oraz Polski na tle
średniej Europejskiej w 2006 roku (w %) [13]

Emigracja
wewnętrzna i
zagraniczna na
Mazowszu[18]
Migracja wewnętrzna i zagraniczna
(zmiana stałego miejsca
zamieszkania na 1000mieszkańców)

Tabela. 5. Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2015.
(liczba osób przebywających za granicą w końcu roku)[23].

Emigracja

Emigracja - trafione kierunki lotów
Jeśli przyjąć, że „region radomski „(obszar w promieniu 50-70km) to
około 1,3mln mieszkańców to około 1/29 mieszkańców Polski,
zakładając jednocześnie, że panujące bezrobocie na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat w Radomiu i powiecie było co najmniej
dwukrotnie wyższe, niż średnie w Polsce to należy sądzić, że
emigracja też powinna być wyższa a to może oznaczać.
Emigracja z Radomia i „regionu radomskiego” jest na poziomie około
0,07 mln osób. Zwykle emigranci przyjeżdżają do Polski nawet 3
razy rocznie x 2przeloty (są także odwiedzani przez swoje rodziny z
Polski). Może to dać nawet około 0,4mln potencjalnych pasażerów
rocznie dla lotniska Radom-Sadków. Należy znaleźć dane
szczegółowe i zaproponować odpowiednie kierunki rejsów.
Emigracja wewnętrzna – praca w : Warszawa
• Wrocław
• Kraków
• Poznań
• (informacja z UP Radom)

Podsumowanie

• Lotnisko w Radomiu to rozwój całego regionu
• Poziom życia –przeciętne wynagrodzenie (mobilność lotnicza)
Region radomski powinien dążyć do wyodrębnienia aby mieć szanse na
fundusze z UE – np. stworzyć wspólnie województwo ze słabszymi z
mazowieckiego
• Cargo – władze miasta powinny szczególnie wspierać przedsiębiorców
wysyłających swoje towary drogą lotniczą …strefy ekonomiczne
• Emigracja – informacja na temat kierunków emigracji z regionu powinna
służyć do określenia kierunków lotów
• Atrakcyjność turystyczna – potrzebna duża promocja miasta i regionu
• Połączenia komunikacyjne Radomia – szczególnie istotne połączenie z
Warszawą pociągiem - na poziomie 30min. . Współpraca w tym zakresie z
mocniejszymi miastami, propozycje projektów korzystne dla innych
Przykładem może być rozwoju lotniska w Modlinie
• Wielkość populacji w regionie – to potencjał, który jest kluczowym
elementem sensowności istnienia lotniska
• Bardzo łatwo powinno się znaleźć informację w sieci na temat lotów
realizowanych w Radomiu

Dziękuję za uwagę

http://www.smartage.pl/airbus-a380-najwiekszy-samolot-pasazerski-swiecie/2 [17]
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