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Przedmowa
W krajach rozwiniętych gospodarczo większość ludności mieszka w miastach. Warunkiem
prawidłowego funkcjonowania miast, począwszy już od miast zamieszkałych przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jest funkcjonowanie w nich prawidłowo zorganizowanego i zarządzanego systemu transportu miejskiego, obejmującego transport zbiorowy i indywidualny.
Oba rodzaje transportu w ramach systemu należy traktować substytucyjnie i komplementarnie, wyznaczając racjonalny zakres ich działalności.
W systemie transportu miejskiego szczególną rolę zajmuje transport zbiorowy, zarówno
ze względu na jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta z punktu widzenia
społecznego i ekonomicznego, jak i ze względu na to, że stanowi on określoną dziedzinę gospodarowania. Dziedzina ta charakteryzuje się specyfiką, wynikającą – z jednej strony –
z charakteru zaspokajanych potrzeb przewozowych, oraz – z drugiej strony – z eksploatowania na ograniczonym przestrzennie obszarze zurbanizowanym w ramach jednego systemu
środków transportu należących do różnych gałęzi transportu.
Przedstawiona specyfika transportu miejskiego determinuje potrzebę odrębnego potraktowania zagadnienia gospodarowania w tej dziedzinie. Potrzebie tej wychodzi naprzeciw niniejsze
opracowanie, które stanowi kontynuację opublikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego w 1986 r. skryptu pt. „Ekonomika komunikacji miejskiej”, w 1997 r. podręcznika
pt. „Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej” oraz w 2002 r. podręcznika pt. „Gospodarowanie w komunikacji miejskiej”. W niniejszym opracowaniu termin „komunikacja miejska”
zastąpiono pojęciem „transport miejski”. Zdecydowało o tym przede wszystkim wstąpienie
naszego kraju do Unii Europejskiej i wynikająca stąd potrzeba takiego sformułowania tytułu,
który nie budzi wątpliwości przy tłumaczeniu na języki obce. Nie oznacza to, że tym samym
zanegowano poprawność używania w języku polskim terminu komunikacja miejska, który
w dalszym ciągu najbardziej jednoznacznie jest kojarzony z lokalnym transportem zbiorowym
wykonywanym jako zadanie własne gminy.
Zmiany uwarunkowań funkcjonowania transportu miejskiego oraz jej rozwój pod wpływem
tych zmian spowodowały konieczność wprowadzenia do podręcznika nowych zagadnień oraz
ujęcia w inny sposób niektórych zagadnień wcześniej już prezentowanych. W rezultacie uległa zmianie struktura podręcznika, a liczba rozdziałów wzrosła z 15 do 17 w stosunku
do „Gospodarowania w komunikacji miejskiej”.
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Odmienność niniejszego opracowania w stosunku do poprzedniego oraz przeświadczenie
o celowości zastosowania terminu „transport” zdecydowały o przyjęciu nowego tytułu:
„Transport miejski. Ekonomika i organizacja”.
Pierwszy rozdział został poświęcony transportowi miejskiemu jako dziedzinie gospodarowania. Po nim przedstawiono podstawowe zagadnienia odnoszące się do infrastruktury transportu miejskiego i inżynierii ruchu. Następnie zaprezentowano kolejno problematykę: potrzeb
przewozowych, popytu, podaży, jakości usług, kosztów, cen i systemów biletowych. W dalszej części przedstawiono konkurencję, organizację i zarządzanie, finansowanie i kontraktowanie usług oraz kontrolę funkcjonowania transportu miejskiego. Kolejne rozdziały poświęcono omówieniu integracji transportu miejskiego w aglomeracjach i konurbacjach miejskich,
polityki transportowej, realizacji badań marketingowych, budowy strategii marketingowej
i promocji. W ostatnim rozdziale przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad zarządzania
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach transportu miejskiego.
Prezentowane opracowanie zostało przygotowane przez zespół autorów będących jednocześnie teoretykami i praktykami, skupionymi wokół Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W rezultacie opracowanie stanowi prezentację teorii zweryfikowanej w praktyce przez autorów we własnym zakresie.
Adresatem opracowania są studenci Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności specjalności
Transport i Logistyka na Wydziale Ekonomicznym, studenci innych uczelni wyższych, a także
osoby zawodowo związane z transportem miejskim. Do tej ostatniej grupy należą przedstawiciele władz publicznych odpowiadających za transport miejski oraz przedsiębiorstw komunikacyjnych pełniących niezależnie bądź w jednym organizmie gospodarczym rolę organizatorów i przewoźników.
Jako redaktor opracowania pragnę podziękować jego współautorom - moim koleżankom
i kolegom, nie tylko za podjęcie trudu napisania niniejszego opracowania, ale także za wieloaspektową współpracę w dziedzinie teorii i praktyki. Podziękowanie to dotyczy osób o długoletnim stażu w zajmowaniu się problematyką transportu miejskiego, do których należą: Jan
Bogusławski i Stanisław Miecznikowski oraz Marcin Gromadzki, Krzysztof Grzelec, Katarzyna
Hebel, Mariusz Horoń, Hubert Kołodziejski, Rafał Smirnow, Dariusz Tłoczyński, Janusz Wensierski, Marcin Wołek i Andrzej Zieliński. Podziękowania kieruję także do tych, którzy stosunkowo niedawno dołączyli do naszego grona, najpierw jako studenci, a obecnie jako szczególnie cenni współpracownicy. Są nimi: Kamil Bujak, Grzegorz Guździoł, Michał Halikowski, Maciej Helbin, Mariusz Józefowicz, Justyna Staszak i Aleksandra Wiśniewska. Szczególne po-

7

dziękowanie składam Januszowi Wensierskiemu, który podjął się komputerowego składu
poszczególnych części opracowania.
Podziękowania kieruję także do prof. dr hab. Roberta Tomanka – recenzenta, który zadał
sobie trud dokładnego przeczytania całości opracowania i wniesienia bardzo cennych uwag,
zarówno merytorycznych jak i redakcyjnych. Uwzględnienie tych uwag napisanych przez wybitnego specjalistę w dziedzinie transportu miejskiego pozwoliło podnieść poziom opracowania.

Olgierd Wyszomirski
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1. Transport miejski jako dziedzina gospodarowania
1.1. Pojęcie, zakres i zasięg działania transportu miejskiego
Działalność ludzka związana jest z koniecznością przemieszczania osób, ładunków i informacji. Przemieszczanie determinuje możliwość zaspokajania potrzeb ludzkich. Wykonywanie codziennych czynności, ograniczona możliwość samodzielnego zaspokojenia przez pojedynczą jednostkę swoich potrzeb, występowanie takich zjawisk jak specjalizacja i koncentracja produkcji oddzielająca sferę produkcji od sfery konsumpcji powodują, że przemieszczanie osób, ładunków i informacji staje się procesem kluczowym z punktu widzenia
możliwości funkcjonowania jednostek w gospodarce i społeczeństwie. Na obszarach zurbanizowanych przemieszczeniom osób służy transport miejski, nazywany także komunikacją
miejską.
Specyfika transportu miejskiego, jako dziedziny gospodarowania, powoduje trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu jego pojęcia, jak i nie budzącym zastrzeżeń umiejscowieniu
w ramach pionowej (gałęziowej) i poziomej klasyfikacji transportu. W prawodawstwie polskim w odniesieniu do transportu miejskiego stosowane są zróżnicowane określenia, między
innymi takie jak: komunikacja komunalna, zbiorowa komunikacja komunalna, gminny transport zbiorowy (Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe), lokalny transport
zbiorowy (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) oraz komunikacja miejska
(Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)1.
Opierając się na powyższych regulacjach prawnych oraz stosowanym w praktyce gospodarczej rozumieniu terminu transport miejski można zaproponować powiązane ze sobą następujące definicje:
a) transport miejski (komunikacja miejska) to regularny, publiczny transport zbiorowy wykonywany na zlecenie samorządowego organizatora transportu wyłącznie
na obszarze:
̶

1

jednej gminy;

S. Karasek: Zmiany w ustawie o transporcie drogowym dotyczące lokalnego transportu zbiorowego. [W:] Uwa-

runkowania prawne lokalnego transportu zbiorowego. Materiały konferencyjne Izby Gospodarczej Komunikacji
Miejskiej, IGKM, Kielce 2003, s. 13-16, B. Mazur: Terminologia w zakresie przewozów pasażerskich w polskim

prawie. „Transport Miejski i Regionalny” 2005, nr 6, s. 38-41.
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̶

dwóch lub więcej gmin, na podstawie porozumień międzygminnych;
̶

gmin tworzących międzygminny związek komunalny,

b) samorządowy organizator transportu (zwany dalej organizatorem transportu)
to jednostka organizacyjna gminy lub związku międzygminnego lub gminy i samorządu wojewódzkiego lub związku międzygminnego i samorządu wojewódzkiego,
która wykonuje zadania organizatorskie w stosunku do transportu miejskiego
(komunikacji miejskiej).
Transport

DROGOWY

SZYNOWY

WODNY

POWIETRZNY

SPECJALNY

Miejski
Rys. 1. Wyodrębnienie transportu miejskiego w ramach klasyfikacji pionowej transportu

Źródło: opracowanie własne.

Specyficzne cechy zgłaszanych potrzeb przewozowych oraz warunki, w jakich są one zaspokajane prowadzą do sztucznego wyodrębnienia transportu miejskiego jako jednej z gałęzi
w ramach pionowej klasyfikacji transportu pomimo, że w jego ramach eksploatowane są
środki transportu należące do różnych gałęzi (Rys. 1). Traktowanie transportu miejskiego
jako ekonomiki gałęziowej wyodrębnionej na podstawie kryterium drogi może być więc jedynie umowne.
Pozioma klasyfikacja transportu, przyjmująca jako kryterium podziału rozgraniczenie jednostek terytorialnych (obszarów, rynków), wyróżnia transport międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny (miejski). Również klasyfikacja pozioma ma charakter względny. Transport
miejski wykracza bowiem poza obszar granic administracyjnych miasta (gminy) i swym zasięgiem obejmuje wszystkie obszary funkcjonalnie powiązane z centralnym ośrodkiem miejskim. Rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych regionów, nasilenie procesów urbanizacyjnych oraz zmiana zachowań i stylu życia ludności wywierają zasadniczy wpływ na tworzenie się i ustawiczne przekształcanie powiązań transportowych między miastem i strefami
podmiejskimi. Tereny podmiejskie są zarówno „sypialniami”, jak i miejscem lokalizacji zakła-
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dów: produkcyjnych, usługowych, handlowych, co wymaga tworzenia odpowiednich powiązań komunikacyjnych.
Czynniki te wywierają także zasadniczy wpływ na tworzenie się zespołów miast (gmin), jak
również na zmienny charakter struktur wewnętrznych obszarów zurbanizowanych, podlegających ciągłym przekształceniom. Przejawem przemian powiązanych ze sobą obszarów miejskich jest proces powstawania aglomeracji. Szczególną formą aglomeracji jest konurbacja,
rozumiana jako zespół kilku samodzielnych miast, z których każde ma własne, niezależne,
wyspecjalizowane funkcje, czasami wzajemnie się uzupełniające. Funkcjonowanie konurbacji
opiera się na wspólnej sieci osadniczej lub innych urządzeniach miejskich2. Zespoły połączonych miast, przyjmując formę aglomeracji lub konurbacji, wymagają koordynacji działań
zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu transportu miejskiego. W ramach tej
koordynacji niezbędne jest między innymi:


określenie zakresu współdziałania i roli poszczególnych środków transportu (metra,
kolei miejskiej, tramwaju, trolejbusu, autobusu, samochodu osobowego) oraz wprowadzenie jednolitej taryfy komunikacyjnej;



projektowanie wspólnego dla całego zespołu miast układu linii uwzględniającego
zróżnicowane rozmieszczenie źródeł potrzeb przewozowych, wynikające z lokalizacji
zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, placówek kulturalno-oświatowych, administracyjnych, punktów usługowych, handlowych i innych;



zapewnienie ochrony środowiska naturalnego.

Przyjmując jako kryterium podziału transportu miejskiego charakter przewozów, można wyróżnić transport:


zbiorowy;



indywidualny.

Podstawowym przedmiotem rozważań ekonomiki transportu miejskiego jest transport zbiorowy, przeciwstawiany transportowi indywidualnemu, cechującemu się specyficznymi warunkami komunikacyjnymi oraz brakiem regularności. Przewozy zbiorowe i indywidualne
są względem siebie substytucyjne i komplementarne. Od odpowiedniego ukształtowania celów i zadań stawianych przed poszczególnymi rodzajami transportu zależy poziom życia
mieszkańców miast.

2

S. Dziadek: Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych. PWN, Warszawa 1991, s. 21-22.
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Podkreślić należy, że substytucyjność przewozów zbiorowych i indywidualnych ma charakter
subiektywny, wynikający z indywidualnej oceny właściwości (cech) usług transportu zbiorowego i indywidualnego. Zakres substytucji między obu rodzajami transportu nieustannie
ewoluuje, ze względu na różnicowanie usług transportowych oraz stosowanie określonej polityki transportowej przez władze miasta (Rys. 2).

Rys. 2. Sfera substytucji oraz luka substytucyjna między indywidualnym i zbiorowym
transportem miejskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. Wydanie III zmienione. PWE, Warszawa 2002, s. 293.

Możliwość różnicowania sfery substytucji między transportem zbiorowym i indywidualnym
powoduje występowanie luki substytucyjnej, wyrażającej istnienie substytutów o niedoskonałym charakterze i ukształtowanie się struktury rynku usług przewozowych w formie konkurencji monopolistycznej.
Przewozy transportu miejskiego w aglomeracjach i konurbacjach miejskich są często realizowane przez większą liczbę odrębnych organizacyjnie przedsiębiorstw transportowych: w Polsce przez jednostki organizacyjne powoływane przez gminy i będące ich własnością, przedsiębiorstwa państwowe (PKS, PKP) oraz prywatne przedsiębiorstwa przewozowe.

12

1.2. Etapy rozwoju transportu miejskiego
Rozwój transportu miejskiego jest bezpośrednio związany ze wzrostem liczby ludności i powierzchni miast oraz rozwojem techniki. Na pewnym etapie rozwoju miast, związanym z rewolucją przemysłową, potrzeba zorganizowania zbiorowych przewozów osób stała się wynikiem konieczności codziennego przemieszczania się ich mieszkańców na odległości, których
pokonywanie pieszo zaczęło się robić uciążliwe. Gwałtowny wzrost liczby ludności miast, determinował ich ekspansję przestrzenną i sprzyjał powstawaniu i rozwojowi konnego transportu omnibusowego. Uruchamiane były takie relacje połączeń i w takich godzinach, które zapewniały rentowność przedsiębiorcom oferującym usługi przewozowe. Regularne połączenia
omnibusów konnych uruchomiono już w pierwszej połowie XIX w. we Francji i Anglii, a po
1850 r. nastąpił silny rozwój transportu miejskiego w dużych ośrodkach miejskich. Poza
omnibusami konnymi w obsłudze komunikacyjnej miast pojawiły się tramwaje konne, które
poruszały się po specjalnych torach (Nowy Jork - 1853 r.). Dalszy dynamiczny wzrost liczby
ludności miast i związany z tym wzrost popytu na usługi przewozowe w miastach spowodował wykorzystanie do napędu pojazdów transportu miejskiego energii parowej - stosowanej
w transporcie kolejowym.

Rys. 3. Zabytkowy wagon londyńskiego metra z XIX w. eksponowany w hali londyńskiego
Muzeum Transportu (2006 r.)

Źródło: Internet: http://www.squarewheels.org.uk/ - z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Przy wykorzystaniu trakcji parowej uruchomiono w Londynie w 1863 r. Metropolitan Railway
- pierwszą na świecie podziemną kolej miejską (metro), korzystającą z wydzielonych torowisk
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i tuneli podulicznych. Należy podkreślić, że w okresie tym odnotowano już początek kongestii
związanej z przepełnionymi ulicami wielkich miast w godzinach szczytu przewozowego.
Pod koniec XIX w. energia parowa była stopniowo zastępowana przez energię elektryczną.
Zalety techniczne i ekonomiczne tramwaju elektrycznego umożliwiły zaspokojenie rosnącego
zapotrzebowania na usługi przewozowe nie tylko w wielkich miastach, ale także w średnich
i małych.
W dalszym ciągu powstawały nowe sieci metra: Budapeszt - 1896 r., Glasgow - 1897 r., Paryż - 1900 r., W XX w. uruchomiono linie w następujących miastach: Berlinie, Filadelfii, Bostonie, Hamburgu, Buenos Aires, Madrycie, Barcelonie, Atenach, Tokio, Osace, Moskwie.
Nie osłabiając dominacji tramwajów w rozwoju transportu miejskiego w pierwszych latach XX
wieku, ich rywalami stały się autobusy i trolejbusy. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój
komunikacji autobusowej w Londynie, gdzie liczba autobusów wzrosła z 20 sztuk w 1905 r.
do 3500 sztuk w 1914 r. Jednak właściwy rozwój komunikacji autobusowej nastąpił po zakończeniu I wojny światowej.
W podobny sposób następował rozwój komunikacji trolejbusowej, uruchomionej eksperymentalnie w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech
i Anglii. Rozwój trolejbusu, jako środka transportu miejskiego, na szerszą skalę został zapoczątkowany dopiero w latach dwudziestych minionego stulecia.
Stopniowo transport autobusowy stał się podstawowym rodzajem transportu zbiorowego
w miastach, kosztem komunikacji tramwajowej usuwanej z centrów niektórych miast i nawet
całych ich obszarów. Tramwaj powodował utrudnienia w ruchu dla rosnącej liczby samochodów osobowych. Upowszechnienie posiadania samochodów osobowych (w Stanach Zjednoczonych w okresie międzywojennym, w Europie Zachodniej w latach sześćdziesiątych)
po przekroczeniu wskaźnika 250 samochodów na 1000 mieszkańców doprowadziło do zmiany w podziale zadań przewozowych. W Stanach Zjednoczonych samochody osobowe przejęły
75 - 98% przewozów w poszczególnych miastach, a w wielu małych miastach komunikację
zbiorową pod wpływem rozwoju indywidualnej zupełnie zlikwidowano.
Dążenie do racjonalizacji podziału zadań przewozowych znalazło odzwierciedlenie we wzrastającym zaangażowaniu władz lokalnych w kształtowanie obsługi komunikacyjnej miast.
Zaczęto uważać, że jedynym sposobem zapewnienia skoordynowanej i ekonomicznej obsługi
jest utworzenie jednej organizacji eksploatującej wszystkie środki komunikacji zbiorowej.
W coraz większym stopniu zaczęto podważać podstawowe do tego czasu założenie, że transport miejski musi zapewniać budżetowi miejskiemu określone wpływy. Poszukiwano uspra14

wiedliwienia dla prowadzenia obsługi komunikacyjnej nierentownej, ale pożądanej z punktu
widzenia realizacji postulatów przewozowych pasażerów.
Najbardziej charakterystyczną cechą rozwoju transportu miejskiego w okresie wzrostu gospodarczego po II wojnie światowej, było rosnące znaczenie samochodów osobowych
w przewozach miejskich pod wpływem silnego wzrostu poziomu motoryzacji indywidualnej.
Samochód osobowy, uniezależniając mieszkańców miast od transportu zbiorowego, wpłynął
na wielkość i kształt miast oraz rozmieszczenie ludności. W transporcie zbiorowym następowały natomiast zmiany w podziale zadań przewozowych, znajdujące wyraz w ekspansji autobusów - w znacznym stopniu kosztem tramwajów i trolejbusów.
Szybki rozwój masowego transportu zbiorowego w XX wieku przyczynił się do rozwarstwienia
miast. Najszybszy rozwój wystąpił w grupie miast największych, podczas gdy miasta małe
wykazywały stagnację. Szybko rozwijały się największe zespoły miejskie, zmieniając całe
regiony w obszary zurbanizowane. Transport miejski rozszerzając zakres swojego działania,
umożliwił nie tylko obsługę transportową poszczególnych miast, ale także powiązania odrębnych jednostek. Wyrazem tego są codzienne przejazdy ze stref przylegających do miasta,
z miast - satelitów do centralnego ośrodka, a także między sąsiadującymi miastami3. Brak
wolnych terenów w obrębie miast spowodował, że linie komunikacyjne wciskały się między
zwartą zabudowę, powodując wiele uciążliwości. Dlatego wielkie miasta, dążąc do przezwyciężania problemów komunikacyjnych, uruchamiały kolejne linie metra. Głównymi zaletami
metra w porównaniu z innymi środkami transportu miejskiego są większa pojemność i zdolność przewozowa, wyższa prędkość komunikacyjna i przyjazność dla środowiska. Liczba
miast posiadających metro zwiększyła się z 25 w 1960 r. do 90 w 1990 r. Do dnia dzisiejszego jest to najkorzystniejszy sposób rozwiązywania trudności komunikacyjnych w miastach
o liczbie ludności ponad 1 mln. Wadą są wysokie koszty budowy metra4.
W aglomeracjach i konurbacjach miejskich, w realizacji przewozów ze strefy podmiejskiej
i miast satelitarnych do obszarów centralnych, rolę środka transportu miejskiego przyjęła
na siebie zwykła naziemna kolej. Dobrze rozwinięta sieć kolei miejskich istnieje w wielu miastach Europy (Berlinie, Wiedniu, Kopenhadze) i Ameryki Północnej5.

3

M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski: Gospodarowanie w transporcie miejskim. Wydawnictwo

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994, s. 12.
4

J. Kaczmarczyk: Metro na świecie. „Transport Miejski” 1995, nr 4, s. 25.

5

S. Dziadek, op. cit., s. 78-79.
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Proces kształtowania się transportu miejskiego w Polsce, podobnie jak w innych krajach,
pozostawał w ścisłym związku z procesem urbanizacji. Dynamiczny wzrost liczby ludności
miast na terenie Polski dokonał się w ciągu XX wieku.
Pierwszą linię transportu miejskiego w Polsce uruchomiono w 1822 r. w Warszawie z placu
Saskiego przez Bielany do Młocin. Linia ta była obsługiwana przez omnibusy konne6.

Rys. 4. Wagon letni wąskotorowego tramwaju konnego z okresu 1882-1901 (1899 r.)

Źródło: Internet: http:// komunikacja.krakow.eurocity.pl/ - z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Tramwaje elektryczne w granicach współczesnej Polski pojawiły się w 1893 r. we Wrocławiu,
a następnie w Elblągu i Bielsku-Białej (1895 r.) oraz Poznaniu, Bydgoszczy, Grudziądzu
i Gdańsku (1896 r.). Przed końcem XIX wieku już 22 miasta znajdujące się w granicach
współczesnej Polski posiadały tramwaje elektryczne. Poza wspomnianymi były to: Szczecin,
Zgorzelec (1897 r.), Wałbrzych, Łódź, Legnica, Słubice (1898 r.), Toruń, Gorzów Wielkopolski
(1899 r.), Jelenia Góra (1900 r.) oraz miasta GOP - Katowice, Chorzów, Bytom (1898 r.),
Siemianowice Śl., Świętochłowice, Ruda Śl., Mysłowice, Zabrze (1900 r.)7.
Stosunkowo późno, bo dopiero w 1908 r., wprowadzono tramwaj elektryczny w Warszawie.
Był to wynik zacofania ówczesnego zaboru rosyjskiego oraz skomplikowanej procedury wykupu przez zarząd miasta koncesji na eksploatację tramwajów od Belgijskiego Towarzystwa

6

O. Wyszomirski: Ekonomika komunikacji miejskiej. UG, Gdańsk 1986, s. 18.

7

J. Wojcieszak: Dzieje komunikacji zbiorowej w miastach na ziemiach polskich. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”

1999, nr 45, s. 51-53.
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Budowy i Eksploatacji Sieci Tramwajów Konnych, uznającego elektryfikację tramwajów warszawskich za przedsięwzięcie nierentowne. Do wybuchu II wojny światowej komunikację
tramwajową uruchomiono jeszcze w kolejnych 15 miastach.
W komunikacji tramwajowej w Polsce od 1945 r. odnotowywano kilka wyraźnych tendencji8:


do końca lat 50. przeważał rozwój;



w latach 60. i na początku lat 70. likwidowano trasy tramwajowe;



w latach 1973 - 1980 miał miejsce nieznaczny wzrost;



w latach 80. wystąpiła kolejna faza regresu sieci tramwajowej.

W latach 1990 – 2005 długość tras tramwajowych była ustabilizowana, chociaż pod koniec
tego okresu nastąpił nieznaczny wzrost i modernizacja sieci tramwajowej. Obecnie planuje
się znów rozbudowę sieci tramwajowych w większych miastach i tworzenie nowych. Na
szczególną uwagę zasługuje realizacja w Poznaniu i w Krakowie tramwaju szybkiego, nazywanego również tramwajem bezkolizyjnym.
Elementem wspomagającym rozwój sieci tramwajowej, gruntowną modernizację istniejących
torowisk, sieci trakcyjnej, układów zasilania oraz wymianę taboru tramwajowego jest możliwość wykorzystania wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Przykładem modernizacji i rozwoju sieci tramwajowej przy wykorzystaniu takiego wsparcia są
projekty realizowane w Elblągu, Gdańsku i Częstochowie.
W 2005 r. w Polsce funkcjonowało 14 sieci tramwajowych o łącznej długości 933 km, z których jedynie sieci: górnośląska i łódzka miały charakter regionalny, a pozostałe ograniczały
się do obszaru jednego miasta9.
Komunikację autobusową w Polsce do 1939 r. uruchomiono jedynie w 9 miastach, przy czym
w dwóch z nich miała ona charakter międzymiastowy. We wszystkich tych miastach, z wyjątkiem jednego, autobusy stanowiły uzupełnienie tramwajów na ulicach pozbawionych ich obsługi. Na początku 1939 r. w transporcie miejskim w Polsce eksploatowano 180 autobusów10.

8

S. Koziarski: Sieci tramwajowe w Polsce. Cz. I. „Transport Miejski” 1990, nr 8, s. 149.

9

Transport - wyniki działalności w 2005 r. Departament Statystyki Usług GUS, Informacje i opracowania staty-

styczne. Warszawa 2006, s. 120.
10

E. Brzosko: Rozwój transportu w Polsce w latach 1918 - 1934. WSP, Szczecin 1982, s. 195.
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Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił dynamiczny rozwój komunikacji autobusowej
w Polsce. Jej udział w przewozach miejskich wzrósł z 10% w 1950 r. do 56% w 1975 r. Rozszerzenie zakresu działania komunikacji autobusowej było możliwe dzięki uruchomieniu krajowej produkcji autobusów marki Star i San. Jednak autobusy te nie były przystosowane
do ruchu wielkomiejskiego i od 1962 r. rozpoczęto produkcję autobusów marki Jelcz na licencji czechosłowackiej Škody, których następcą były produkowane od 1972 r. autobusy JelczBerliet (PR100, PR110) oparte na licencji francuskiej. Wady techniczne i eksploatacyjne tych
autobusów wpłynęły na podjęcie decyzji o imporcie autobusów standardowych i przegubowych węgierskiej firmy Ikarus. Autobusy te, obok produkowanych w Polsce na ich podwoziu
autobusów Jelcz M11, stały się podstawą komunikacji autobusowej w naszym kraju w latach
osiemdziesiątych i w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych
rozpoczęto w Polsce produkcję autobusów Jelcz 120M. W 1995 r. pojawiły się pierwsze wyprodukowane

w

Polsce

autobusy

niskopodłogowe:

Jelcz

M121

i

Jelcz-Mercedes

M122MB/O405N2.
W kolejnych latach nasilił się proces unowocześniania taboru autobusowego w oparciu o najnowsze pojazdy takich marek, jak Neoplan, Solaris, Volvo, MAN, Mercedes, Scania, Irisbus,
Jelcz, Kapena i Autosan. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw zaczęło zastępować kilkunastoletnie autobusy Jelcz i Ikarus nie tylko nowymi, ale także używanymi autobusami renomowanych producentów zachodnich poprawiając standard oferowanych usług (w wielu przypadkach koszt zakupu używanego autobusu w dobrym stanie technicznym był niższy niż remont
eksploatowanych dotychczas pojazdów).
Obecnie komunikacja autobusowa występuje we wszystkich miastach posiadających komunikację komunalną (2/3 udziału w przewozach komunikacją zbiorową). Elementem decydującym o atrakcyjności komunikacji autobusowej jest możliwość uruchamiania nowych tras wychodzących naprzeciw potrzebom komunikacyjnym ludności bez konieczności realizacji kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowym atutem jest większa efektywność ekonomiczna autobusu przy mniejszym natężeniu ruchu.
Na koniec 2005 r. długość linii autobusowych w transporcie miejskim w Polsce wynosiła 26
744 km11.

11

Transport - wyniki działalności ..., s. 120.
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Komunikacja trolejbusowa w granicach współczesnej Polski została uruchomiona w 1912 r.
we Wrocławiu i miała długość 4,4 km. Ze względu na problemy techniczne została jednak
zlikwidowana w 1913 r.12

Rys. 5. Pierwszy w historii trolejbus wyprodukowany przez Siemensa, eksploatowany
w Berlinie (1882 r.)

Źródło: Internet: http://www.wikipedia.prv.pl/ - z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Kolejną sieć trolejbusową uruchomiono w Poznaniu w 1930 r. na trasie o długości ponad
2 km. Sieć trolejbusową w tym mieście rozbudował okupant w czasie II wojny światowej,
wprowadzając także komunikację trolejbusową w Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej
Górze, Olsztynie, Legnicy, Wałbrzychu i Warszawie. Po wojnie sieć trolejbusową uruchomiono w Warszawie (dwukrotnie), Lublinie, Tychach, Słupsku, Sopocie i Straszęcinie koło Dębicy. Ta ostatnia była jedyną pozakomunalną siecią trolejbusową w Polsce, zbudowaną przez
kombinat przetwórstwa owocowo-warzywnego Igloopol13. Z czasem sieć trolejbusowa uległa
likwidacji w większości miast. Do sytuacji takiej doprowadziła niewątpliwie niekorzystna dla
trolejbusów relacja pomiędzy ceną energii elektrycznej a ceną oleju napędowego oraz relatywnie wysoka cena zakupu importowanych z Czechosłowacji trolejbusów marki Škoda.

12

Kronika Komunikacji Trolejbusowej, Internet: http://www.trolejbusy.prv.pl/ - z dnia 11 kwietnia 2007 r.

13

A. Lubka, M. Stiasny: Atlas tramwajów 2004, Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, s. 180.
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Obecnie komunikacja trolejbusowa funkcjonuje w czterech miastach: Gdyni (z połączeniem
do Sopotu), Lublinie i Tychach. Długość tras trolejbusowych wynosi 82 km, a udział przewozów trolejbusowych w komunikacji zbiorowej w tych miastach wynosi od ok. 10% - 25%14.
Trolejbusy są charakterystycznym wyróżnikiem posiadających je miast. Ich przyjazność dla
środowiska stała się podstawą aplikowania, podobnie jak w przypadku tramwajów, o środki
pomocowe z Unii Europejskiej. Dzięki temu unowocześniono w Gdyni tabor wprowadzając do
eksploatacji fabrycznie nowe niskopodłogowe trolejbusy Solaris oraz znacząco zmodernizowano sieć trakcyjną i układy zasilania. Ponadto, w mieście tym, nastąpił wzrost długości tras
trolejbusowych i związany z tym wzrost długości linii. Jednocześnie zaczęto wprowadzać do
eksploatacji używane trolejbusy niskopodłogowe, podnosząc standard oferowanych usług,
dzięki wykonywanym samodzielnie przez przedsiębiorstwo przewozowe PKT w Gdyni przebudowom używanych autobusów niskopodłogowych.
W niektórych aglomeracjach miejskich określoną rolę odgrywa transport kolejowy, wyodrębniony organizacyjnie z transportu komunalnego: w aglomeracji gdańskiej - Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście (SKM), w Warszawie - Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD). Nie wykorzystują one jednak w pełni swoich możliwości przewozowych ze względu na brak koordynacji z pozostałymi rodzajami transportu miejskiego.
Ze względu na bariery formalne-prawne integracji miejskiego transportu komunalnego i państwowego transportu kolejowego w Warszawie samorząd gminny zdecydował się na realizowanie we własnym zakresie zintegrowanych z transportem komunalnym przewozów kolejowych. Spółka Szybka Kolej Miejska w Warszawie rozpoczęła działalność przewozową w 2005
r. i jest obecnie właścicielem 6 trzywagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych15. Mimo
niewielkiego zakresu świadczonych usług, jednym z pozytywnych dla pasażerów aspektów
funkcjonowania warszawskiej SKM jest konkurencja cenowa z przewoźnikami kolejowymi
na wspólnie obsługiwanych odcinkach, która spowodowała obniżenie cen.
Pierwszą linię metra w Polsce uruchomiono w Warszawie 7 kwietnia 1995 r. W 132 rocznicę
istnienia metra na świecie nastąpiło rozpoczęcie działalności pierwszego odcinka o długości
11 km na trasie Kabaty - Politechnika. Już po kilku miesiącach funkcjonowania warszawskie
metro w pełni wykorzystywało swoją zdolność przewozową, ułatwiając przemieszczanie się

14

C. Radziewicz, C. Rozkwitalska, A. Sambor, W. Suchorzewski: Raport o stanie komunikacji miejskiej w 2000 r.

IGKM, Warszawa 2001, s. 46.
15

Internet: http://www.skm.warszawa.pl/ - z dnia 3 kwietnia 2007 r.
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mieszkańcom stolicy. Warszawskie metro jest systematycznie rozbudowywane i również
w najbliższych latach planowane jest uruchomienie kolejnych odcinków i nowej linii metra.
Według danych GUS na koniec 2005 r. długość linii metra wynosiła 17,2 km (w 2004 r. –
15,7 km), eksploatowano 168 wagonów (w 2004 r. – 156 wagonów), a w ciągu 2005 r.
przewieziono 93,4 mln pasażerów (w 2004 r. – 80,9 mln pasażerów)16.
Transport zbiorowy w Polsce występuje we wszystkich miastach o zaludnieniu powyżej 50
tys. mieszkańców, a ponadto w 170 mniejszych miastach. W 2005 r. zorganizowanym transportem miejskim objętych było 262 miast, co stanowiło ok. 30% ogólnej liczby miast. We
wszystkich ośrodkach miejskich eksploatowano autobusy, w 31 miastach tramwaje,
w 4 miastach trolejbusy, a w Warszawie poza autobusami i tramwajami, komunalną Szybką
Kolej Miejską i metro. 33% autobusów i 3% tramwajów było przystosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych17.
Motoryzacja indywidualna w przewozach miejskich uzyskała w Polsce znaczenie dopiero
w latach siedemdziesiątych (wskaźnik motoryzacji wynosił w 1960 r. 4, w 1970 r. 15, w 1980
r. 67, w 1990 r. 138, w 2000 r. 261 i w 2005 r. 323 samochody osobowe / 1000 mieszkańców)18. Dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej jest procesem ciągłym powodującym,
że obecnie w miastach Polski, przodujących pod względem poziomu rozwoju motoryzacji,
wskaźniki motoryzacji przekroczyły poziom 400. Do miast tych należą Warszawa i Poznań.
Nie należy się spodziewać ograniczenia tempa wzrostu motoryzacji. Biorąc pod uwagę psychologiczne aspekty posiadania i poruszania się samochodem osobowym, można liczyć się
z tym, że liczba ich będzie przyrastać w miarę jak społeczeństwo będzie na to stać, a poziom
nasycenia może się ukształtować przy wskaźniku 500 samochodów osobowych na 1000
mieszkańców19.
Udział prywatnych samochodów w przewozach osób w naszych miastach nie jest jeszcze
dominujący. Wyniki badań marketingowych ZKM w Gdyni i Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące podziału zadań przewozowych w dojazdach do pracy
określiły go w Gdyni na 39% w 1996 r. i 45% w 2000 r., a ogółem, biorąc pod uwagę

16

Transport - wyniki działalności ..., s. 167.

17

Ibidem, s. 54.

18

Ibidem, s. 72.

19

J. Bogusławski, K. Grzelec, O. Wyszomirski: Strategia Rozwoju Gdyni. Polityka transportowa. Urząd Miasta

Gdyni, Gdynia 1995, s. 29.
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wszystkie cele podróży, udział samochodu osobowego w podróżach miejskich wynosił odpowiednio 30 i 35%20. W rezultacie komunikacja zbiorowa realizowała w Gdyni we wskazanych
latach 70 i 65% podróży miejskich. Natomiast na podstawie badań preferencji i zachowań
komunikacyjnych mieszkańców Gdyni przeprowadzonych w 2006 r. stwierdzono udział transportu zbiorowego w podróżach na poziomie 52%21.
W dużych miastach i aglomeracjach Polski, które nie tylko uchwalą politykę transportową
przewidującą zrównoważony rozwój, ale będą ją konsekwentnie realizowały, można spodziewać się utrzymania na dotychczasowym poziomie, a w niektórych przypadkach może nawet
wzrostu przewozów transportu zbiorowego. W pozostałych dużych miastach i aglomeracjach
przewozy transportu zbiorowego będą się zmniejszać.
W miastach średnich należy liczyć się z dalszym spadkiem liczby przewożonych pasażerów,
gdyż poza obszarami śródmieścia wystarczająca będzie przepustowość układu ulicznego i nie
będzie większych problemów z parkowaniem. Tempo spadku popytu na usługi transportu
miejskiego zależeć będzie od czynników wymienionych dla dużych miast.
W miastach najmniejszych popyt na usługi transportu zbiorowego może być tak mały,
że utrzymywanie regularnych linii autobusowych może okazać się nieefektywne i konieczna
będzie organizacja transportu publicznego funkcjonującego na zupełnie innych zasadach niż
dotychczas i przy zastosowaniu innego, małopojemnego taboru. W najgorszych wypadkach
należy się liczyć z całkowitą likwidacją transportu komunalnego i pozostawieniem obsługi
miasta prywatnym przewoźnikom działającym na zasadach rynkowych22.
W związku z nasilającą się kongestią i intensyfikacją zabudowy oraz problemami z zapewnieniem sprawnego systemu transportu zbiorowego niektóre ośrodki miejskie zdecydowały się
na zastosowanie niestandardowych rozwiązań. Większość dużych miast w Niemczech w latach 80. przeniosła klasyczny tramwaj w centrach pod ziemię, tworząc premetro. Proces ten
trwa tam do dziś, gdyż w najbliższym czasie kolejne z niemieckich miast – Dortmund - dołączy do grona, korzystających z takich rozwiązań. Również w niemieckim mieście Karlsruhe
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dla poprawienia komunikacji pomiędzy obszarami podmiejskimi a miastem zastosowano
tramwaj dwusystemowy. Wykorzystano nieznacznie przebudowane klasyczne wagony tramwajowe, które na obszarach pozamiejskich poruszają się po torach kolejowych. Także
w Niemczech, w Wuppertalu zastosowano jedyny na świecie system miejskiej kolei podwieszanej. Bardzo często kursujące trzywagonowe pociągi łączą trzy dzielnice miasta. Trasę poprowadzono na wysokich podporach wzdłuż rzeki Wupper.
W specyficzny sposób duże potoki pasażerskie obsługuje brazylijska Kurytyba. Wykorzystuje
trójczłonowe autobusy przegubowe (zabierające jednorazowo 270 osób), które korzystają
z wydzielonych pasów ruchu i przystanków w formie cylindrycznych peronów. Funkcjonują
jak kolejka, którą poniekąd zastępują (miasto ma w dalszych planach jej budowę), kursują
bardzo często - w godzinach szczytu nawet co 90 sekund23.
Do podróży miejskich wykorzystywane są także wodne środki transportu. W miastach Nadrenii, Hamburgu, Sztokholmie, Wenecji, Warszawie, Bydgoszczy czy w aglomeracji gdańskiej
funkcjonują tzw. tramwaje wodne – statki kursujące na liniach łączących przeciwległe brzegi
rzek lub łączące znajdujące się blisko siebie porty wodne.
W systemach transportu miejskiego Grenoble, Pragi, Budapesztu czy Wilna funkcjonują ponadto koleje linowe i zębate. Łączą one jednak miejsca o znaczeniu turystycznym
i wykorzystywane są głównie przez turystów.

1.3. Podstawowe problemy rozwoju i funkcjonowania transportu miejskiego
Nadmierna liczba indywidualnych pojazdów w mieście prowadzi do powstawania zatorów
ulicznych w godzinach szczytu przewozowego i coraz częściej również w pozostałych godzinach. Kongestia obejmuje początkowo główne szlaki komunikacyjne, które stają się nieprzejezdne zarówno dla pojazdów transportu zbiorowego (autobusów, trolejbusów), jak i indywidualnego. Sporadycznie wydłużający się czas jazdy, przekształca się w stałe zjawisko towarzyszące podróżom miejskim, w sposób ciągły obniżające szeroko rozumianą jakość życia
w miastach. Zwiększają się koszty straconego czasu i koszty zewnętrzne oraz niezbędne jest
angażowanie większej liczby środków transportu zbiorowego do realizacji dotychczasowego
rozkładu jazdy (wykonania tej samej pracy eksploatacyjnej).
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Internet: http://www.autotransport.com.pl/ - dnia 7 kwietnia 2007 r.
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Powstaje pytanie, w jaki sposób rozwiązać problem nasilającej się kongestii, jeżeli zgodnie
z koncepcją błędnego koła transportu miejskiego (Rys. 6):


wraz ze wzrostem poziomu motoryzacji indywidualnej rosną zatory uliczne, utrudniające ruch uliczny środkami zbiorowego transportu miejskiego i tym samym pociągające za sobą spadek atrakcyjności przejazdów zbiorowych - w rezultacie część pasażerów rezygnuje z nich na rzecz transportu indywidualnego;



wraz ze wzrostem poziomu motoryzacji indywidualnej zbiorowy transport miejski ma
coraz mniej pasażerów, co powoduje, podobnie jak spadek przeciętnej prędkości eksploatacyjnej, zwiększanie się jej deficytu - w wyniku czego zachodzi okresowa konieczność podwyższania taryf, zmniejszająca jeszcze bardziej atrakcyjność przewozów
zbiorowych i potęgująca odpływ pasażerów;



wraz ze wzrostem motoryzacji rośnie sieć ulic i parkingów w mieście, co na pewien
czas zwiększa atrakcyjność podróżowania samochodami osobowymi i przyciąga ich
użytkowników.

Posiadanie samochodu jest powszechnym dążeniem społecznym. W pojazdach prywatnych
tkwi określony potencjał przewozowy, który może być racjonalnie wykorzystany w mieście.
Konieczne jest jednak przeciwdziałanie użytkowaniu samochodu we wszystkich podejmowanych podróżach miejskich.
Jedynym możliwym rozwiązaniem błędnego koła jest zwiększenie atrakcyjności transportu
zbiorowego, co może być osiągnięte dzięki następującym działaniom24:


ulepszeniu sterowania i organizacji ruchu;



zwiększeniu wykorzystania środków transportu;



rozbudowie infrastruktury transportowej i zwiększeniu potencjału przewozowego
oraz zmianom jego struktury;



stosowaniu środków eliminacji i ograniczania ruchu samochodów osobowych;



kształtowaniu wielkości i struktury przestrzennej miasta, w tym lokalizacji źródeł i celów ruchu na obszarze miasta.

24

M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, op. cit., s. 111.
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Wzrost poziomu rozwoju motoryzacji indywidualnej w miastach

Spadek liczby
przejazdów
transportem
miejskim

Wzrost wielkości
zatorów ulicznych

BŁĘDNE
KOŁO
TRANSPORTU
MIEJSKIEGO

Wzrost liczby
ulic
i parkingów
Wzrost deficytu
transportu miejskiego

Wzrost poziomu
cen za usługi
transportu miejskiego

Spadek prędkości
i punktualności transportu miejskiego

Uznawanie samochodu osobowego za elastyczniejszy i wygodniejszy środek transportu

Wzrost relatywnej atrakcyjności użytkownika samochodu osobowego
w porównaniu z korzystaniem z usług transportu miejskiego
Rys. 6. Koncepcja błędnego koła w transporcie miejskim w warunkach rozwoju motoryzacji indywidualnej

Źródło: na podstawie: R. Menke: Nahverkehrsattraktivtät - eine relative Grösse. „Verker und Technik”
1972, nr 10, s. 416.

W krajach wysoko rozwiniętych wymienione środki są powszechnie stosowane. W zależności
od potrzeb i uwarunkowań wykorzystuje się jednocześnie kilka z nich, a czasami nawet
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wszystkie. Przedstawione działania pozwalają obniżyć całkowite koszty transportu, poprawić
jakość życia i zmniejszyć zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Problemem transportu miejskiego w Polsce, wymagającym podjęcia działań zmierzających
do podniesienia jego atrakcyjności, jest spadek liczby przewożonych pasażerów.
Między 1989 a 2004 r. liczba pasażerów transportu miejskiego zmniejszyła się o ponad 50%.
Zmiany te były spowodowane przede wszystkim:


gwałtownym wzrostem motoryzacji;



przeobrażeniami gospodarki i wystąpieniem bezrobocia;



relatywnie wysokimi podwyżkami cen biletów;



obniżeniem w niektórych miastach jakości usług transportu miejskiego.

Wzrost stopnia motoryzacji wpływa na występowanie zjawiska kongestii, powodującego
utrudnienia w ruchu ulicznym. W sytuacji nie przyznawania priorytetu w ruchu drogowym dla
pojazdów transportu zbiorowego jest to istotny czynnik obniżający zakres realizacji postulatów przewozowych (standard usług) tego transportu. Użytkownicy samochodów osobowych,
nie napotykając poza kongestią żadnych ograniczeń w ruchu drogowym, a w wielu przypadkach spotykając się z preferencyjnym traktowaniem ich pojazdów (tworzenie nowych parkingów) zwiększają zakres wykorzystania samochodów w realizacji podróży miejskich.
Restrukturyzacja gospodarki i wzrost poziomu bezrobocia zmieniają rolę poszczególnych
ośrodków miejskich wraz z przyległymi strefami mieszkaniowymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz strukturę i wielkość popytu na przewozy transportem zbiorowym.
W połączeniu z relatywnie wysokimi cenami biletów powoduje to ograniczenie mobilności
mieszkańców obszarów miejskich i bezwzględny spadek wielkości popytu. Równocześnie
można zaobserwować tendencję do wzrostu liczby przejazdów bez ważnego biletu.
Coraz ważniejszą rolę w rozwoju transportu miejskiego powinna odgrywać ochrona środowiska. Wiele przedsiębiorstw transportu miejskiego zaczyna dostarczać „ekologiczną usługę
przewozową”. Przyjazność środków transportu dla środowiska jest istotnym argumentem
przemawiającym na korzyść transportu zbiorowego. Można przypuszczać, że wielu ludzi wybierze transport zbiorowy, jeżeli będą wiedzieć, że tym samym przyczyniają się do ochrony
środowiska.
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1.4. Rola władz publicznych w transporcie miejskim
Procesy demokratyzacji życia społeczno-gospodarczego rozpoczęte w Polsce w 1989 r. zaowocowały powstaniem dwusektorowego modelu władzy publicznej, na którą składa się:


władza centralna (rządowa), wraz z organami reprezentującymi ją w terenie (wojewodowie);



władza samorządowa, stanowiąca reprezentację społeczności lokalnej lub regionalnej.

Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1990-1998 tworzyły gminy, od roku 1999 funkcjonuje on w formule trójszczeblowej – gmin, powiatów oraz województw.
Samorząd terytorialny tworzy wspólnota mieszkańców na określonym terytorium. Szersza
definicja określa samorząd terytorialny jako powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej bądź regionalnej, uczestniczący w sprawowaniu
władzy publicznej, realizujący zasadniczą część spraw publicznych we własnym imieniu i na
własną odpowiedzialność oraz wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań25.
W związku z tym samorząd terytorialny w Polsce charakteryzują następujące cechy:


prawo do zarządzania swoimi sprawami;



wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej;



posiadanie osobowości prawnej;



samodzielność i brak podporządkowania hierarchicznego samorządom wyższego
szczebla (np. samorząd gminny nie jest podporządkowany samorządowi powiatowemu czy też wojewódzkiemu).

Zadania o charakterze użyteczności publicznej to takie, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych26.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów27.
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Konstytucja RP, art. 16.
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Zadania własne gminy oraz materialne środki ich realizacji wyznaczają sytuację ustrojową
gminy. Zadania gminy dzielą się na:


własne;



zlecone.

Zadania własne gminy dotyczą m.in.28:


infrastruktury technicznej (np. drogi, wodociągi);



infrastruktury społecznej (np. edukacja, kultura, opieka społeczna);



ładu przestrzennego i ekologicznego;



porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Transport miejski cechują obustronne, bezpośrednie powiązania z infrastrukturą techniczną
oraz ładem przestrzennym i ekologicznym. Determinuje on również dostępność usług publicznych związanych z wykorzystywaniem infrastruktury społecznej.
Zakres działań i zadania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w odniesieniu do transportu miejskiego przedstawiono w Tabela 1.

Tabela 1
Zakres działań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
w odniesieniu do transportu miejskiego
Szczebel samorządu

Zakres zadań

Gminny

Gminne drogi, ulice, mosty,
place oraz organizacja ruchu
drogowego
Organizacja lokalnego transportu zbiorowego

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

Powiatowy

Transport i drogi publiczne

Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

Wojewódzki

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim

Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa

Źródło: opracowanie własne.
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Szczegółowe zadania organu uchwałodawczego jakim jest rada gminy w odniesieniu
do transportu miejskiego obejmują:


uchwalanie budżetu gminy, będącego rocznym planem finansowym, w którym określone są dotacje na funkcjonowanie i rozwój transportu miejskiego;



uchwalanie taryfy oraz zakresu ulg i zwolnień z opłat za przejazdy w transporcie miejskim na obszarze danej gminy;



tworzenie i likwidację przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych wykonujących
zadania w zakresie transportu miejskiego;



przystępowanie oraz występowanie ze związków oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu, tworzonymi dla zarządzania transportem miejskim;



uchwalanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego oraz polityk i programów szczegółowych, m.in. polityki transportowej.

Kompetencje powiatu mają charakter taksatywny, tzn. są ściśle określone na drodze ustawowej. W przeciwieństwie do gmin, w przypadku powiatów nie stosuje się zasady domniemania kompetencji.
Gminy miejskie o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., a także mniejsze miasta, które
w wyniku reformy samorządowej utraciły status miasta wojewódzkiego tworzą tzw. powiaty
grodzkie, które zawierają w sobie kompetencje gminy i powiatu.
Jednostki samorządu terytorialnego w celu wspólnego wykonywania zadań przekraczających
możliwości pojedynczego podmiotu mogą tworzyć związki komunalne (międzygminne), które
są samodzielne i posiadają osobowość prawną.
Na obszarach metropolitalnych gminy odpowiadając za organizację lokalnego transportu
zbiorowego obsługują potrzeby ponadgminne29.
Rozwój społeczno-gospodarczy miasta uwarunkowany jest m.in. sprawnie funkcjonującym
systemem transportowym. Powinien on zapewniać właściwą dostępność komunikacyjną,
przepustowość sieci drogowej, redukcję zanieczyszczeń środowiska oraz korzystny dla klien-

29

W. Starowicz: Zadania samorządów w zakresie transport zbiorowego. Sytuacja prawna zarządzania transportem

zbiorowym Polsce po wejściu do UE. „Transport Miejski i Regionalny” 2004, nr 5, s. 3.
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tów poziom usług przewozowych30. W tym celu niezbędna jest ingerencja władz publicznych,
która sprowadza się z reguły do określenia zakresu realizacji określonej polityki transportowej, finansowej oraz społecznej. Wynika to m.in. z nierównego dostępu (pod względem
przestrzennym i ekonomicznym) pewnych grup mieszkańców do usług transportu miejskiego.
Ingerencja taka jest przesłanką do dotowania transportu miejskiego w celu wyrównania strat
poniesionych w wyniku wprowadzenia określonych rozwiązań niezdeterminowanych bezpośrednio przez rynek31.
Transport miejski może być również rozpatrywany w strukturze funkcjonalnej miasta jako
element szerzej pojmowanego „produktu miejskiego”. Stanowi on wówczas produkt cząstkowy oferty miasta skierowanej do jego użytkowników (np. mieszkańców, turystów, inwestorów). W pewnych przypadkach w istotnym stopniu determinuje wizerunek miasta. Jako przykład można wskazać komunikację trolejbusową, która w niektórych państwach europejskich
stanowi rzadkość, a miasta, które ją posiadają zyskują tym samym element je wyróżniający.
Rodzaje działalności realizowanej przez różne podmioty zlokalizowane na obszarze miasta
determinują jego funkcje, wśród których wyróżnia się:


egzogeniczne (miastotwórcze, „eksportowe”) spełniane wobec otoczenia;



endogeniczne

(obsługowe,

„wewnętrzne”)

spełniane

wobec

mieszkańców

i podmiotów danej jednostki osadniczej.
Transport miejski pierwotnie pełnił funkcję endogeniczną, nastawioną na obsługę wewnętrzną miasta. W aspekcie historycznym rozwój transportu miejskiego przyczynił się
do uporządkowania struktury przestrzennej miast i umożliwił ich dalszy rozwój. Znalazło
to potwierdzenie w procesie „rozgęszczania” struktury miasta oraz jego ekspansji przestrzennej. W przypadku konkretnego miasta można wówczas mówić o stadium suburbanizacji, którego wyróżnikiem jest dynamiczny przyrost ludności na obszarach zewnętrznych w stosunku
do centrum miasta. Zjawisko to obserwowane od początku lat 90. w polskich miastach zostało pogłębione przez rozwój motoryzacji indywidualnej, który, wpłynął na istotne przeobrażenia organizmu miejskiego32.

30

S. Zamkowska, A. Mężyk: Aspekty ekonomiczne polityki transportowej miasta. „Problemy Ekonomiki Transpor-

tu” 2001 nr 1, s. 25.
31

Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej. Pod red. O. Wyszomirskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-

skiego, Gdańsk 1997, s. 25.
32

S. Dziadek: Systemy transportowe ..., s. 12.
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Rosnąca konkurencja pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przejawia się w dążeniu do wzrostu jakości usług publicznych, zaspokajających potrzeby mieszkańców. Ponieważ
zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w ostatnich latach uległ znacznemu zwiększeniu, konieczne staje się poszukiwanie nowych możliwości ich świadczenia
i finansowania.
Zadania samorządu terytorialnego określone są ustawowo. Samorząd nie może zrezygnować
z ich wykonywania ze względu na ograniczenia finansowe. Nie może również ich sprywatyzować właśnie dlatego, że są jemu przypisane. Możliwa jest jednak prywatyzacja ich wykonania33. Jedną z dziedzin implementacji takiego rozwiązania jest transport miejski. Jednostki
samorządu terytorialnego napotykają na poważne bariery finansowe w procesie podnoszenia
jego jakości. Instrumentarium podniesienia konkurencyjności transportu miejskiego można
sprowadzić do trzech obszarów działania, mianowicie regulacji, organizacji oraz adaptacji
rynkowej. Sfera regulacji to domena władz publicznych; obszar adaptacji rynkowej przypisać
należy podmiotom świadczącym usługi, natomiast obszar organizacji wydaje się być polem
wspólnych przedsięwzięć – zarówno władz, jak i usługodawców transportu miejskiego34.
W zależności od zakresu regulacji działalności przez władzę publiczną można wyróżnić transport miejski:


zderegulowany;



regulowany.

W przypadku transportu zderegulowanego zakres regulacji sprowadza się do minimum, które
można uznać za niezbędne z punktu widzenia dążenia władz publicznych do zapewnienia
standardu obsługi komunikacyjnej miasta wymaganego przez mieszkańców. Jest to więc
transport regulowany, tyko że w niewielkim zakresie. W przypadku transportu regulowanego
zakres regulacji jest szeroki. Władza publiczna dążąc do zapewnienia standardu obsługi komunikacyjnej miasta na możliwie wysokim poziomie szeroko ingeruje w jej kształtowanie.

33

Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Pod red. M. Moszoro. Wyd. Municipium,

Warszawa 2000, s. 8.
34

R. Tomanek: Konkurencyjność transportu miejskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamiec-

kiego w Katowicach, Katowice 2002, s. 9.
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MODELE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
TRANSPORTEM MIEJSKIM

Transport
zderegulowany

Transport
regulowany

Monopol
na rynku

Monopol własnego przewoźnika, któremu władza publiczna powierzyła obsługę komunikacyjną miasta

Konkurencja
na rynku

Monopol przewoźnika, którego władza publiczna zatrudniła do obsługi komunikacyjnej
na ściśle określony czas

Rys. 7. Modele organizacji i zarządzania transportem miejskim w zależności od zakresu
regulacji przez władzę publiczną.

Źródło: Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Pod red. O. Wyszomirskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 143.

Podstawowe modele organizacji i zarządzania transportem miejskim, w zależności od zakresu
regulacji, przedstawiono na Rys. 7.
W ramach transportu regulowanego na rynku transportu miejskiego organizowanego przez
gminę może wystąpić monopol lub konkurencja. Rolę monopolistycznego przewoźnika może
pełnić własny przewoźnik, któremu władza publiczna powierzyła obsługę komunikacyjną
miasta lub przewoźnik, którego władza publiczna zatrudniła do obsługi komunikacyjnej
na ściśle określony czas.
Rozwiązaniem mogącym zapewnić korzyści stronie publicznej w świadczeniu usług transportu
miejskiego jest partnerstwo publiczno-prywatne. Stronie publicznej powinien on zapewnić
korzyści w zakresie35:


35

oszczędności w wydatkach podmiotu publicznego;

B. Zagożdon: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. „Przegląd Komunikacyjny” 2006, nr 1, s. 16.
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podniesienia jakości świadczonych usług;



obniżenia uciążliwości dla otoczenia.

Partnerstwo publiczno-prywatne służyć może jako alternatywa w stosunku do pełnej prywatyzacji. W ramach tego rozwiązania sektor prywatny i publiczny dzielą prawo własności i odpowiedzialność za zapewnienie właściwej jakości usług użyteczności publicznych. Poszczególne formy partnerstwa publiczno-prywatnego różnią się w zależności od alokacji ryzyka,
odpowiedzialności, zakresu finansowego i kontroli funkcjonowania strony prywatnej.
Proces wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego, aby zakończył się powodzeniem, powinien uwzględniać pewne warunki, wśród których wymienić należy36:


potrzebę wzajemnego zainteresowania pomiędzy partnerami;



realistycznie i jasno zdefiniowane role partnerów;



odpowiedzialność finansową rozłożoną adekwatnie do możliwości poszczególnych
partnerów;



ustalenie dominującego partnera w procesie zarządzania.

Proces wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji usług użyteczności publicznej pozwala na urynkowienie znacznego zakresu tej sfery działalności, która do tej pory nie
była poddana presji mechanizmu rynkowego.

36

L.B. Sagalyn: Negotiating for public benefits: the bargaining calculus of public-private development. “Urban

Studies” 1997, nr 12, s. 5.
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2. Infrastruktura i inżynieria ruchu transportu miejskiego
2.1. Trasy i przystanki w transporcie miejskim
Elementami infrastruktury transportu miejskiego są trasy, przystanki, stacje końcowe (pętle),
węzły przesiadkowe (integracyjne) i zajezdnie.
Parametry tras służących prowadzeniu pojazdów transportu zbiorowego determinują
w znacznym stopniu cechy techniczno-eksploatacyjne poszczególnych środków przewozowych, takie jak:


prędkość komunikacyjna;



zdolność przewozowa;



racjonalna odległość międzyprzystankowa;



stopień kolizyjności z innymi środkami transportu;



wpływ na środowisko.

Trasy transportu szynowego mogą być prowadzone po powierzchni terenu, w tunelach,
na nasypach i estakadach. Torowisko może mieć postać tradycyjnego toru szynowego bądź
inną, przystosowaną do wymogów taboru, np. na kołach ogumionych, na poduszce magnetycznej.
Trasy transportu szynowego mogą być niezwiązane z trasami ulicznymi prowadzącymi ruch
samochodowy lub prowadzone razem z nim w tym samym korytarzu komunikacyjnym, bądź
w tej samej ulicy we wspólnym pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi. Trasy
tramwajowe należą przeważnie do tego ostatniego rozwiązania.
Trasy autobusów, trolejbusów, midibusów, minibusów i mikrobusów prowadzone są razem
z innym ruchem samochodowym w tej samej drodze (ulicy), przeważnie po wspólnej jezdni.
Przy dużej intensywności ruchu tych pojazdów wydziela się specjalne ulice, jezdnie, bądź
tylko pasy przeznaczone dla nich, często z dopuszczeniem ruchu taksówek i samochodów
osobowych o dużym napełnieniu.
Dla autobusów i trolejbusów stosowane są także rozwiązania niekonwencjonalne w zakresie
tras na określonych odcinkach w postaci specjalnych torowisk, zbliżonych do tras transportu
szynowego.
34

Zasadniczymi cechami techniczno-eksploatacyjnymi środków transportu szynowego, stawiającymi określone wymogi trasie komunikacyjnej, są prędkość techniczna i zdolność do pokonywania wzniesień. W kolei miejskiej i metrze cechy te są określane odpowiednio na poziomie 90 - 120 km/godz i 3% pochylenia. Te dwie cechy powodują, że kolej miejska i metro
prowadzone są niezależnie od tras drogowych. Projektowane są one według parametrów
technicznych, które określają odpowiednie normy i warunki techniczne37.
W tramwajach prędkość techniczna określona jest na poziomie 70 - 80 (100) km/godz,
a maksymalne pochylenia toru nie powinny być większe niż 5% na szlaku, 3% na dojazdach
do wiaduktów i estakad oraz 2,5% na przystankach i rozjazdach. Łuki poziome toru nie powinny być mniejsze niż 50 m na szlaku i 25 m na skrzyżowaniach i rozjazdach. Powyższe
parametry wpływają bezpośrednio na rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe ulicy, zwłaszcza
gdy torowisko tramwajowe jest zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni samochodowej jako
wydzielone lub zatopione w nawierzchni drogowej. Minimalna szerokość pasa terenu zajmowana przez torowisko tramwajowe wynosi 6,8 m - 7,8 m w zależności od lokalizacji słupów
sieci trakcyjnej.

Rys. 8. Wymiary torowiska tramwajowego z przystankami (z dojściami bezkolizyjnymi)

Źródło: Wytyczne projektowania ulic. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1992, s. 73.

Szerokość torowiska tramwajowego zwiększa się na przystankach o szerokość peronu
(lub peronów), która zależy od sposobu rozwiązania dojścia. Może być ono kolizyjne z dostępem w poziomie do sąsiadującej jezdni samochodowej lub bezkolizyjne - schodami (Rys. 8).
W tym drugim wypadku dodatkowym elementem wpływającym na szerokość peronu jest

37

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. 1998 nr 151 poz. 987)
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konieczność zapewnienia dostępu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej38. Minimalna
szerokość peronu określona jest na 3,5 m - 4,5 m (dojście tunelem), jednak w miejscach
o dużym nasileniu ruchu bierze się pod uwagę liczbę pasażerów oczekujących, wsiadających,
wysiadających, liczbę linii i częstotliwość ruchu tramwajowego oraz jego strukturę kierunkową. W wypadku przystanków, na których odbywa się duży ruch przesiadkowy, projektowane
są niekiedy dwa perony dla jednego kierunku.
Od częstotliwości ruchu tramwajowego zależy długość peronu. Gdy przekracza ona 30 pociągów na godzinę, projektuje się perony o podwójnej długości. Peron dla jednego pociągu złożonego z 2 wagonów powinien mieć długość 30 m, a dla pociągu z 3 wagonów - 45 m. Przy
podwójnych przystankach długości te powinny liczyć odpowiednio 60 i 90 m.
Średnia odległość przystanków na trasie zwykłej tramwajowej wynosi 0,4 - 0,6 km, a na trasie szybkiego tramwaju 0,6 - 0,8 km.
Obecność trasy tramwajowej w ulicy przysparza sporo trudności na skrzyżowaniach, zwłaszcza przy występowaniu relacji skrętnych. Przy dużym ruchu konieczne jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej do jego sterowania, uwzględniającej charakterystykę technicznoeksploatacyjną tramwajów. Rozwiązania tras tramwajowych i skrzyżowań określają odpowiednie normy i warunki techniczne39.
Autobusy są najpowszechniej stosowanym środkiem transportu zbiorowego ze względu
na korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury drogowej, użytkowanej przeważnie wspólnie
z pozostałym ruchem samochodowym. W ulicach układu podstawowego (ulice ekspresowe
„S”, ulice główne ruchu przyspieszonego „GP”, ulice główne „G” i ulice zbiorcze „Z”) z zasady
przewiduje się prowadzenie linii autobusowych. W ulicach lokalnych i dojazdowych prowadzenie linii autobusowych nie jest wykluczone.
Zasadniczą cechą techniczno-eksploatacyjną autobusów stawiającą określone wymogi rozwiązaniom ulicy, są wymiary tych pojazdów: szerokość, długość oraz parametry skrętu, które
powodują, że autobus zajmuje na jezdni i skrzyżowaniach wiele miejsca. Szerokość pasa
ruchu na jezdni prowadzącej ruch autobusowy powinna wynosić minimalnie 3,5 m. Skręcający autobus w zależności od typu pojazdu i promienia skrętu może zająć pas o szerokości nawet ponad 7 m i dlatego uwzględnienie parametrów tych pojazdów przy projektowaniu

38

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

39

Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych. Ministerstwo Administracji,

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Warszawa 1983.
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skrzyżowań jest bardzo ważne. Wartości promieni skrętu w prawo zalecane dla ulic GP, G i Z
wynoszą 10,0 - 15 m (dla kąta 60 - 95 stopni), a dla ulic lokalnych i dojazdowych nie powinny być mniejsze niż 6 m. W wypadku przewidywania ruchu autobusowego minimalna wartość promienia wyokrąglającego załom krawężnika ograniczającego tor jazdy w prawo powinna wynosić 12 m.
Rozwiązanie przystanków autobusowych zależy od klasy drogi, na której jest on projektowany, liczby pasów ruchu na jezdni i natężenia ruchu samochodowego oraz natężenia ruchu
autobusowego i pasażerskiego. Przystanek na jezdni ulicy lokalnej lub dojazdowej, odpowiednio oznakowany, stosuje się wtedy gdy natężenie ruchu nie przekracza 400 poj/godz
na ulicach klasy G i Z. Przy większym natężeniu ruchu powinny być wykonane przy jezdni
zatoki przystankowe. Na drogach klasy S i GP zatoka powinna być oddzielona od jezdni
bocznym pasem dzielącym. Zasadnicze parametry jakie powinna posiadać zatoka autobusowa to:


długość krawędzi zatrzymania 20 m, 40 m i 60 m przy natężeniu ruchu autobusowego odpowiednio 20 A/godz, 21 - 40 A/godz i powyżej 40 A/godz;



szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m, a gdy jest oddzielona od jezdni bocznym pasem
dzielącym - 3,5 m;



szerokość peronu minimum 1,7 m.

Wjazd i wyjazd z zatoki powinien posiadać odpowiednie skosy (Rys. 9).

Rys. 9. Zatoka autobusowa

Źródło: Wytyczne projektowania ..., s. 75.

Średnia odległość między przystankami autobusowymi wynosi 0,4 - 0,6 km. Mniejsza odległość między przystankami jest możliwa dla przystanków „na żądanie”, przeważnie na peryferiach miast.
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Rozwiązania urządzeń dla komunikacji autobusowej określają odpowiednie normy i warunki
techniczne40.
Trolejbusy, pod względem charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej, stawiającej określone
wymagania rozwiązaniom trasy ulicznej, są bardzo podobne do autobusów. Przywiązanie
do sieci trakcyjnej powoduje jednak, że są one mniej sprawne od autobusów w trakcie pokonywania skrzyżowań.
Właściwa konstrukcja i zagospodarowanie obszaru przystanku ma istotny wpływ na wygodę
wsiadania i wysiadania z pojazdu komunikacji zbiorowej. Wymienia się 7 typów przystanków
od najprostszych, tylko dla wysiadających, do przystanków przesiadkowych i dworców. Przy
projektowaniu i budowie przystanku, trzeba wziąć pod uwagę także takie uwarunkowania jak
usytuowanie względem jezdni, na przykład usytuowanie na wyspie a także obecność (lub
nie) ścieżki rowerowej w obrębie przystanku41.
Rozmieszczenie przystanków i ich powiązanie z ciągami ruchu pieszego, dostępność dla pieszych oraz wyposażenie przystanków i ich estetyka mogą wpływać zachęcająco (lub nie) do
korzystania z transportu zbiorowego. Przystanek transportu zbiorowego, oprócz wymienionych wcześniej wymiarów uwzględniających wielkość ruchu pasażerskiego, powinien posiadać zadaszenia z siedzieniami, odpowiednie wygrodzenia zapewniające bezpieczeństwo
i osłonę pasażerom, informację o rozkładach jazdy (w nowoczesnych rozwiązaniach interaktywną, umożliwiającą przekazywanie bieżących informacji o godzinach odjazdów pojazdów).
Przystanek powinien być oświetlony i wyposażony w urządzenia umożliwiające dostęp dla
osób z ograniczeniami ruchowymi od najprostszych, w postaci obniżonych krawężników
i ramp wjazdowych na perony, do specjalnych wind w wypadku bezkolizyjnego dostępu.
Elementem urozmaicającym i ubarwiającym przystanki są zwykle plansze reklamowe. Generalnie, projektowanie i budowa przystanku winna mieć na uwadze tworzenie przestrzeni przyjaznej pasażerowi.
Lokalizacja przystanku w typowych ulicach miejskich może mieć miejsce przed skrzyżowaniami, za skrzyżowaniami i między skrzyżowaniami. Szczegółowa lokalizacja przystanków
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)
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B. Molecki, M. Wicher: Kształtowanie przestrzeni peronów przystankowych w transporcie miejskim. „Transport

Miejski i Regionalny” 2005, nr 3, s. 25.
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w trasie komunikacyjnej, oprócz nadrzędnej przesłanki w postaci obsługi obszaru, powinna
zależeć głównie od:


istnienia sygnalizacji ulicznej i sposobu sterowania ruchem ulicznym, a zwłaszcza sposobu jego koordynacji;



dostępu dla pasażerów, włączając w to ruch przesiadkowy;



warunków ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach;



parametrów skrętu dla autobusów na skrzyżowaniu.

Sygnalizacja świetlna z koordynacją ruchu jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa
na prędkość pojazdów transportu zbiorowego. Przemienna lokalizacja przystanków przed i za
skrzyżowaniem daje przy istnieniu „zielonej fali” najmniejsze opóźnienia42.
Dostęp do przystanku dla pasażerów powinien być starannie rozważony. Oczekujący pasażerowie muszą być zabezpieczeni od ruchu samochodowego, muszą mieć odpowiednią przestrzeń i nie zajmować miejsca przeznaczonego dla przechodniów. Tam, gdzie występuje duży
ruch przesiadkowy między liniami, przystanki powinny być tak zlokalizowane by, zminimalizować długość przemieszczania pasażerów przy przesiadce (Rys. 10).

PRAWIDŁOWA LOKALIZACJA

NIEPRAWIDŁOWA LOKALIZACJA

DOMINUJĄCY RUCH PRZESIADKOWY OZNACZONO STRZAŁKAMI

Rys. 10. Lokalizacja przystanków a wygoda przesiadania się

Źródło: V. R. Vuchic, op. cit., s. 271.

Warunki ruchu pojazdów i pieszych muszą być brane pod uwagę przy lokalizacji przystanku
tak, by zminimalizować ryzyko wypadków i zbędnego mieszania się pasażerów z ruchem po-

42

V.R. Vuchic: Urban Public Transportation. Systems and Technology. Prentice Hall, INC, 1981, s. 270.
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jazdów i przechodniów. Należy tu w szczególności przeanalizować możliwość włączenia się
autobusu (trolejbusu) do ruchu, widoczność przejść dla pieszych, wpływ jedno lub dwukierunkowości ulic na sąsiadującym skrzyżowaniu i wielkość innego ruchu skręcającego.
Parametry skrętu muszą być rozważone wszędzie tam, gdzie istniejące parametry jezdni
utrudniają wykonanie przez pojazd odpowiedniego manewru.
Wybór lokalizacji szczegółowej przystanku powinien być wynikiem analizy wszystkich wyżej
wymienionych czynników.

2.2. Pętle i węzły integracyjne w transporcie miejskim
O ile przystanki są elementem układu transportu zbiorowego projektowanym i budowanym
z myślą o obsłudze pasażerów, o tyle stacje końcowe (pętle) tramwajowe i autobusowe (trolejbusowe) projektowane są dla zawracania i postoju tych pojazdów, także z myślą o optymalnej obsłudze linii komunikacyjnych.
Pętle zwykle są wyposażone w przystanki (perony) dla pasażerów. Rozmiary stacji końcowej
zależą od liczby linii i liczby pojazdów, które je obsługują oraz od wielkości ruchu pasażerskiego. Wybrane pętle muszą spełniać ważne funkcje socjalne dla kierowców i funkcje sterowania (dysponowania) ruchem pojazdów. Wyposażone są wtedy w dyspozytornie z odpowiednim zapleczem socjalnym, a na placu manewrowym pętli przewidziane są odpowiednie
przestrzenie do postoju wyrównawczego pojazdów (stanowiska, tory).
Zalecane przez normatywy minimalne parametry pętli tramwajowej są następujące43:


promień toru w łuku 25 m;



długość peronu (toru postojowego) 30 - 45 m w zależności od stosowanych składów
2 lub 3 wagonowych.

Powierzchnia standardowej pętli tramwajowej wynosi 0,6 - 1,0 ha. Jest ona większa przy
dużej liczbie torów mijankowo-postojowych (Rys. 11).
Zalecane, minimalne parametry pętli autobusowej należy przyjmować następująco:

43



promień wewnętrznej krawędzi jezdni na łuku - 15 m;



szerokość jezdni na łuku - 8,0 m;

Wytyczne techniczne projektowania ..., s. 14 i 42.
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szerokość jezdni na prostej - 7,0 m.

Rys. 11. Pętla tramwajowa

Źródło: Wytyczne projektowania ulic. Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej, Warszawa
1970, s. 87

Standardowa powierzchnia pętli autobusowej wynosi 0,3 - 0,6 ha (Rys. 12).
Zapotrzebowanie na teren jest znacznie większe dla stacji końcowych (pętli), na których następuje styk różnych środków transportu i przesiadanie się pasażerów np. z tramwajów
na autobusy czy też przesiadanie się z autobusów na kolej regionalną, kolej miejską (lub
metro - Rys. 13). Stacje takie, zwane węzłami przesiadkowymi lub węzłami integracyjnymi,
łączą różne środki transportu zbiorowego a także indywidualnego (samochody osobowe, rowery) i są poważnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, projektowanymi indywidualnie,
często w połączeniu z funkcjami usługowymi i handlowymi. Mają one często charakter terminali, na których np. kilka linii autobusowych kończy bieg.
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Rys. 12. Pętla autobusowa

Źródło: Wytyczne projektowania..., 1970, s. 84-85.

Wielkość węzła integracyjnego zależy od liczby linii, częstotliwości ruchu pojazdów i wielkości
ruchu pasażerskiego. Podkreśla się konieczność przeprowadzenia możliwie wnikliwych badań
i prognoz ruchu na etapie projektowania.
W węzłach integracyjnych szczególnie ważne jest sprawne przesiadanie się, o krótkiej drodze
przemieszczania się pasażerów między peronami, najlepiej w poziomie terenu bez pokonywania różnic wysokości. Idealnym rozwiązaniem jest przesiadanie się w obrębie jednego peronu (z krawędzi na krawędź). Jednak uzyskanie tego w węzłach łączących liczne linie jest
bardzo skomplikowane. Przesiadanie powinno odbywać się pod dachem.
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Rys. 13. Węzły integracyjne metra (kolei) pod lub nad terminalem autobusowym

Źródło: V. R. Vuchic, op. cit., s. 282.

Przy rozwiązaniach wymagających zmiany poziomów konieczne jest stosowanie pochylni,
schodów ruchomych i wind. Podyktowane jest to nie tylko wymogiem zapewnienia możliwości poruszania się osobom na wózkach (inwalidzkich i dziecinnych), lecz przede wszystkim
z tego względu, że sprawność przesiadki, jest czynnikiem wpływającym na atrakcyjność
usług transportu miejskiego.
Węzły integracyjne powinny także umożliwiać podróżowanie w systemie Park & Ride, zakładającym dojazd samochodem osobowym lub rowerem do stacji (przystanku) transportu zbiorowego, pozostawienie pojazdu na parkingu i kontynuowanie podróży transportem zbioro-
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wym. Parkingi dla samochodów i rowerów muszą być zlokalizowane wygodnie i bezpiecznie
oraz połączone ciągami pieszymi z peronami transportu miejskiego.
Organizacja przesiadek ma istotne znaczenie dla wykorzystania środków transportu zbiorowego, gdyż ma silny związek z jego dostępnością. W dobrze zaprojektowanym węźle integracyjnym muszą być uwzględnione w szczególności takie czynniki jak44:


zapewnienie pewności przesiadki (mogą być one jednokierunkowe i wielokierunkowe);



minimalizacja czasu przesiadki (krótkie odcinki przejść między stanowiskami zmniejszają czas potrzebny na przesiadanie, przyjmuje się tu prędkość pieszego ok. 5
km/godz);



liczba linii do skomunikowania i częstotliwość kursowania pojazdów w różnych porach
doby;



zapewnienie, możliwie dobrej, wzajemnej widoczności dla kierowców pojazdów, między którymi odbywa się przesiadanie;



możliwość kompensacji opóźnień.

Czynniki te wpływają na liczbę stanowisk, wzajemne usytuowanie przystanków różnych linii
i zaprojektowanie jezdni manewrowych w obrębie węzła.
W dobrze funkcjonującym systemie transportu miejskiego opłata za parkowanie i strzeżenie
pojazdów winna być włączona w cenę biletów.
Sprawna i atrakcyjna infrastruktura transportu miejskiego ma ważne znaczenie w konkurencji
z samochodami osobowymi, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie stały wzrost udziału
tych pojazdów w obsłudze podróży miejskich jest główną przyczyną problemów komunikacyjnych.

2.3. Priorytet w ruchu pojazdów transportu zbiorowego
Działaniem bardzo silnie wpływającym na efektywne wykorzystanie infrastruktury transportu
miejskiego jest wprowadzenie priorytetu w ruchu pojazdów transportu zbiorowego.
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B. Molecki, O. Morel: Uwarunkowania ruchowe organizacji przesiadek w transporcie zbiorowym. „Transport

Miejski” 2003, nr 12, s. 6.
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Warunkiem uzyskania pozytywnych rezultatów z wysiłków podejmowanych w kierunku
usprawnienia transportu miejskiego i zapewnienia jego dużego udziału w obsłudze podróży
jest wysoka przejezdność tras. Ponadto, budowa i utrzymanie dróg i ulic oraz zakupy taboru,
wymagają wielkich nakładów i konieczne jest efektywne wykorzystanie tych wysiłków inwestycyjnych. Kosztowne autobusy, trolejbusy i tramwaje nie mogą być traktowane w ruchu
w warunkach wysokiego stopnia motoryzacji społeczeństwa i dużego ruchu samochodowego
tak jak inne pojazdy. Konieczne jest zastosowanie priorytetu dla tych pojazdów w ruchu
ulicznym wszędzie tam, gdzie zatłoczenie ruchem samochodowym tego wymaga. W przeciwnym wypadku spadek prędkości eksploatacyjnej spowoduje, po pierwsze, konieczność zatrudnienia większej liczby taboru dla zapewnienia tej samej oferty (zdolności) przewozowej
oraz po drugie, wzrost długości czasu podróży pociągający za sobą spadek liczby pasażerów
i spadek przychodów z biletów.
Stosuje się następujące rozwiązania w celu uzyskania priorytetu w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego45:
a) dostosowanie sygnalizacji ulicznej do ruchu pojazdów transportu zbiorowego:
̶

można tu wyróżnić proste sygnalizacje wzbudzane przez te pojazdy (jest to
stosunkowo łatwe, zwłaszcza w wypadku tramwajów prowadzonych po
wydzielonych torowiskach);
̶

w nowoczesnych systemach sterowania interaktywnego dostosowanie sygnałów świetlnych może uwzględniać nawet liczbę pasażerów w pojeździe,
przez elastyczne nadawanie jemu „wagi” w zależności od napełnienia, dla
poszczególnego autobusu lub tramwaju zbliżającego się do skrzyżowania
(np. autobus z kompletem pasażerów na pokładzie może mieć „wagę” 25
samochodów osobowych); wymaga to wyposażenia pojazdu transportu
zbiorowego w odpowiednie urządzenia „nadawcze”;

b) wydzielenie pasów ruchu dla autobusów (trolejbusów):
̶

wydzielenie pasa ruchu dla autobusów i trolejbusów musi być uzasadnione
dużym natężeniem ruchu tych pojazdów i ich napełnieniem, dużym obciążeniem ulicy innym ruchem samochodowym, a także uwzględniać szerokość jezdni (liczbę pasów ruchu), na której projektuje się taki pas; przy
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A. Sambor: Priorytety w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej,

Warszawa 1999, s. 42 i 44.
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szerokich jezdniach (3 - 5 pasów ruchu w jednym kierunku) i dużym napełnieniu pojazdów wydzielenie pasa może być stosowane już przy częstotliwości 25 pojazdów na godzinę; zwykle przyjmuje się potok 40 pojazdów
na godzinę w jednym kierunku jako uzasadnienie do wydzielenia pasa;
najczęściej stosowane są pasy ruchu dla autobusów (trolejbusów) o kierunku zgodnym z ruchem pozostałych pojazdów; pas taki jest zwykle pasem przykrawężnikowym.
Na wlotach do skrzyżowań, na których następuje zmiana trasy linii (bądź tylko niektórych
linii) stosuje się odpowiednie „śluzy” na jezdni umożliwiające odpowiednie ustawienie się
pojazdu w oczekiwaniu na zielony sygnał (Rys. 14).

Rys. 14. Priorytet w ruchu dla autobusów na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną

Źródło: K. Sobański: Systemy transportu zbiorowego w aglomeracjach kanadyjskich. Cz. I. „Transport
Miejski” 2000, nr 5, s. 16.

Stosuje się także rozwiązania polegające na przeznaczeniu środkowych części jezdni dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego, zwykle w postaci wydzielonych torowisk tramwajowych, na których może być dopuszczony ruch autobusów na odpowiednio przystosowanej
nawierzchni i ze wspólnym użytkowaniem przystanków.
Rozwiązaniem rzadziej stosowanym są wydzielone pasy ruchu „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych46, tam gdzie utrzymanie dwukierunkowej linii autobusowej jest konieczne
ze względu na obsługę sąsiadujących z trasą terenów.

46

Stosowanie na niektórych autostradach miejskich w USA pasy dla ruchu autobusów „pod prąd” przemienne

w godzinach szczytów rannego i popołudniowego nie są w Europie stosowane.
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Bardzo efektywnym dla transportu zbiorowego rozwiązaniem są ulice, na których wprowadza
się wyłączność tego ruchu wraz z ruchem pieszym i rowerowym. Ulice tego rodzaju tworzone
są zwykle w centrach miast, często w strefach ruchu pieszego.
Problem priorytetu dla transportu zbiorowego jest złożony i wprowadzenie jego na określonym fragmencie układu ulicznego powinny poprzedzić odpowiednie studia ruchowe,
uwzględniające także rozkład ruchu w czasie. Można ograniczyć priorytet tylko do godzin
szczytowych lub do bardziej obciążonego kierunku ruchu. Przeważnie dopuszcza się na pasach lub jezdniach autobusowych ruch taksówek i pojazdów służb specjalnych. W niektórych
miastach wpuszcza się też na takie pasy samochody osobowe o dużym napełnieniu.
Reasumując, działania w kierunku wprowadzenia priorytetu dla transportu zbiorowego mają
na celu poprawę atrakcyjności podróżowania jej środkami przez uzyskanie wysokiej prędkości komunikacyjnej, niejednokrotnie wyższej niż samochodem osobowym w obszarach zatłoczonych ruchem. Nie mniej ważnym celem jest poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przewozowego.
Dobrą ilustracją jest analiza przeprowadzona dla linii tramwajowej (nr 6 w Gdańsku) o długości trasy ok. 12 km, długości pary kursów 24,1 km, z częstotliwością kursowania pociągów
co 10 minut w szczycie. Przy prędkości eksploatacyjnej ok. 14,5 km/godz do obsługi tej linii
potrzeba 10 składów. Po podniesieniu prędkości eksploatacyjnej do ok. 16 km/godz do obsługi tej linii wystarczy 9 składów. Nowoczesny tramwaj 3-członowy kosztuje ok. 4 - 7 mln
złotych.
Odcinki tras ulicznych i skrzyżowania, na których natężenie i struktura ruchu samochodowego wywołują konieczność wprowadzenia priorytetu dla transportu zbiorowego, występują
zwykle w obszarach centralnych miast i aglomeracji. Priorytet dla transportu zbiorowego stosuje się też na węzłach tras ruchu szybkiego, zwłaszcza obwodnicowych.
Projektując priorytet dla transportu zbiorowego należy wziąć pod uwagę rozwój systemu
transportu i przewidzieć obszary, na których mogą wystąpić w przyszłości utrudnienia ruchowe. Dlatego też wyznaczenie tras i skrzyżowań z priorytetem dla transportu zbiorowego powinno być dokonane już w planach zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego odbywa się kosztem ograniczenia swobody pozostałego ruchu samochodowego. Jest to w pewnym sensie działanie polityczne
i dlatego musi być ono określone w polityce transportowej miasta przyjętej (uchwalonej)
przez samorząd.
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2.4. Planowanie układu komunikacyjnego
Z infrastrukturą transportową nieodłącznie jest związane planowanie układu komunikacyjnego czyli kształtu sieci dróg, tras i linii transportu zbiorowego wraz z węzłami integracyjnymi,
stacjami, pętlami i przystankami oraz ważniejszymi parkingami (strategicznymi), a także
z zajezdniami. Opis układu uzupełniają cechy funkcjonalno-techniczne poszczególnych jego
elementów (np. klasy techniczne dróg lub rodzaj środka transportu obsługującego daną trasę).
W praktyce planowania układu komunikacyjnego mamy do czynienia z istniejącymi systemami transportu. W wypadku rozbudowy systemu transportu zbiorowego, planista stoi
w obliczu wyboru któregoś z już istniejących środków obsługujących dane miasto czy obszar
zurbanizowany. Wprowadzenie do obsługi miasta całkiem nowego środka transportu jest
rzadko spotykane, ze względu na wysokie koszty progowe.
Punktem wyjścia do projektu układu transportu zbiorowego jest plan zagospodarowania
przestrzennego miasta uwzględniający stan istniejący i kierunki jego rozwoju. Układ komunikacyjny odpowiada strukturze przestrzennej miasta.
Stopień złożoności i wielkość układu tras transportu zbiorowego (liczba kilometrów tras i linii)
zależy od wielkości miasta czy obszaru zurbanizowanego i jego kształtu. Występuje tu silne
uzależnienie wielkości i struktury potrzeb przewozowych od zagospodarowania przestrzennego (co do formy, funkcji i intensywności użytkowania przestrzeni) i co za tym idzie specyficznych dla tego zagospodarowania cech generowanego ruchu.
Obecność w obszarze podsystemu szybkiego transportu zbiorowego sprzyja wydłużeniu
średniej odległości podróży, bowiem jednym ze zjawisk regulujących zachowania transportowe mieszkańców miast jest stały budżet czasu traconego na transport.
W aglomeracjach o dużej liczbie mieszkańców rozmieszczonych na znacznym obszarze, system transportu zbiorowego składa się z podsystemów (skm, tramwaje, autobusy) nałożonych
na siebie i uzupełniających się.
Kolej regionalna jest przeznaczona do połączenia odległych stref podmiejskich z centralną
strefą aglomeracji (bądź centralnymi strefami w wypadku konurbacji) na kierunkach obciążonych znacznymi potokami pasażerskimi. Z zasady wykorzystuje się w kolei regionalnej już
istniejące linie kolejowe.
Szybka kolej miejska (metro) jest przeznaczona do obsługi centralnych stref największych
aglomeracji w pasmach o wysokiej gęstości zaludnienia i koncentracji funkcji, na trasach
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o największych potokach pasażerów i na odległościach, dla których prędkość komunikacyjna
ulicznych środków transportu zbiorowego (tramwajów i autobusów) jest zbyt mała.
Tramwaje, jako nowe podsystemy, projektowane są rzadko. Zwykle mamy do czynienia
z rozbudową istniejącego układu tramwajowego i wtedy stwarza się warunki umożliwiające
funkcjonowanie tramwaju szybkiego. Dąży się do wydzielania torowisk, w niektórych wypadkach nawet prowadzenia trasy szybkiego tramwaju odcinkowo w tunelach. W największych
miastach polskich (jednak nie wszystkich) podsystemy tramwajowe spełniają rolę podstawowego środka przewozowego na kierunkach obciążonych dużymi potokami pasażerskimi.
Autobusy są środkiem transportu zbiorowego mającym uniwersalne zastosowanie, do czego
predestynuje te pojazdy elastyczność. Główne zalety autobusu to:


łatwość dostosowania tras i linii oraz typu taboru do zmieniających się potrzeb przewozowych;



różnorodność form obsługi ze względu na różne typy taboru, jak również możliwość
uzyskiwania wysokiej zdolności przewozowej i prędkości komunikacyjnej w wypadku
korzystania z wydzielonych pasów ruchu lub specjalnych jezdni i „konwojowego”
prowadzenia ruchu;



korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń drogowych, pod warunkiem jednak, że zostaną one dostosowane do ruchu autobusów; konieczne jest wyznaczenie tras dla
transportu zbiorowego już na etapie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Wadą autobusów jest podatność na zakłócenia w warunkach dużego ruchu drogowego, stąd
dążenie do rozwiązań z priorytetem dla nich w ruchu ulicznym. Dotyczy to zresztą wszystkich
ulicznych środków transportu zbiorowego.
Zalety autobusu powodują, że ma on rozległe zastosowanie. Jest on podstawowym (jedynym) na ogół środkiem transportu zbiorowego w małych i średnich miastach i w obszarach
podmiejskich. W większych miastach i aglomeracjach autobus pełni funkcję środka współpracującego z transportem szynowym i obsługującego strefy peryferyjne o dużej rozległości
i małej gęstości zaludnienia. Obsługuje także podróże między dzielnicami na kierunkach,
gdzie nie ma tras szynowych (a występują znaczne potoki ruchu pasażerskiego).
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W wypadku współpracy z transportem szynowym szczególnie ważne jest zastosowanie priorytetu w ruchu dla autobusów dowozowych47, gdyż zapewniają one odpowiednie potoki pasażerskie dla tramwaju lub skm (metra).
Autobus może być stosowany jako komunikacja ekspresowa łącząca bezpośrednio obszary
peryferyjne i osiedla podmiejskie z centrum miasta (aglomeracji) zwłaszcza, jeśli ma do dyspozycji po drodze trasy ruchu szybkiego lub wydzielone pasy ruchu (Rys. 15).

Rys. 15. Model optymalnej obsługi autobusowej dzielnic peryferyjnych i osiedli podmiejskich

Źródło: Planowanie systemów transportu miejskiego. Instytut Kształtowania Środowiska. Warszawa 1976, s. 110.

Trolejbusy w ruchu ulicznym mają charakterystykę podobną do autobusów. Trolejbus pozbawiony jest jednak elastyczności autobusu ze względu na sztywne powiązanie z określonymi trasami przez sieć trakcyjną. Z tych też względów nie nadaje się do obsługi rozległych
obszarów o małej liczbie mieszkańców. Zaletą trolejbusu są natomiast wysokie walory pod
względem ochrony środowiska i łatwość pokonywania dużych pochyleń na trasach ulicznych.
Wspomnianą wadę trolejbusu w postaci sztywnego powiązania z siecią trakcyjną eliminują
nowoczesne rozwiązania w postaci „duobusów”, czyli pojazdów z podwójnym (hybrydowym)
napędem, np. z sieci trakcyjnej i z silnika spalinowego.

47

Charakter autobusowych linii dowozowych dobrze oddaje określenie w języku angielskim: „feeder bus” - feed -

karmić (się), zasilać.
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Dobór omówionych wyżej środków transportu zbiorowego do obsługi określonych kierunków
przemieszczeń pasażerskich winien odpowiadać wielkościom istniejących i przewidywanych
w przyszłości potoków ruchu.

Rys. 16. Więźba podróży między dzielnicami (rejonami) miasta

Źródło: J. W. Korte, Grundlagen der Strassenverkehrsplanung in Stadt und Land. Baurverlag GmbH.
Wiesbaden - Berlin 1960, s. 83.

Prognoza ruchu dla transportu zbiorowego jest częścią składową ogólnej prognozy ruchu
osób biorącej - z jednej strony - pod uwagę stan istniejący i z drugiej - przewidywane zmiany
w zagospodarowaniu i strukturze funkcjonalnej miasta w przyszłości. W wyniku tych prac
powstaje obraz rozkładu ruchu w obszarze miasta, czyli tzw. „więźba” przemieszczeń między
poszczególnymi dzielnicami (rejonami) miasta (Rys. 16). Ten etap prac jest trudny ze względu na trudność uzyskania wiarygodnego obrazu stanu istniejącego oraz zawsze dyskusyjne
założenia prognostyczne co do zachowań mieszkańców w zakresie ruchliwości i podziału po51

dróży między transport indywidualny (samochód osobowy, rower, pieszo) i transport zbiorowy.

Określenie obszaru
i podział na rejony

Dane o istniejącym
zagospodarowaniu
przestrzennym

Badanie ruchu

Prognoza
zagospodarowania
przestrzennego

Analiza istniejącej sieci,
czasy podróży

Schematy
przyszłych sieci

Wybór i wymiarowanie
modeli

Generacja ruchu
niepodzielonego
na środki transportu

Czas podróży
w przyszłych sieciach

Rozkład przestrzenny
ruchu niepodzielonego
na środki transportu

Podział ruchu na
pieszy, samoch., środków
transportu zbiorowego

Rozkład przestrzenny
ruchu samochodów
osobowych

Rozkład przestrzenny
ruchu środków transportu
zbiorowego

Rozkład ruchu samochodów osobowych na sieć
drogową

Rozkład ruchu środków
transportu zbiorowego
na sieć drogową

Rys. 17. Ogólny schemat prognozy ruchu w transporcie miejskim

Źródło: Planowanie systemów..., s. 92.

Rozwój układu drogowego i transportu zbiorowego musi być przedmiotem analiz w odpowiednim studium komunikacyjnym, które winno być następstwem studium uwarunkowań
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i kierunków rozwoju przestrzennego miasta (aglomeracji). W tych opracowaniach zapadają
decyzje o rozbudowie podstawowego układu drogowego i układu tras szynowych. Dalsze
uszczegółowienie następuje w planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie projektuje
się układ transportu zbiorowego z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych (ukształtowanie i zagospodarowanie terenu istniejące i planowane), które muszą być brane pod uwagę
przy określaniu miejsca na trasy, stacje końcowe (pętle), węzły przesiadkowe (integracyjne),
przystanki i zaplecze (zajezdnie, warsztaty).
Podkreśla się, że projekt układu transportu zbiorowego jest składową projektu systemu
transportu i jego rozwiązanie (kształt) odpowiada strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miasta (aglomeracji) i prognozie ruchu. Przebieg procesu formułowania prognozy ruchu przedstawiono na Rys. 17.
W funkcjonowaniu systemu transportu zbiorowego ważne jest umożliwienie dużej liczbie podróżnych przemieszczania się bez przesiadek. Jako standard obsługi zalecany dla warunków
polskich podaje się wskaźnik przesiadkowości dla godzin szczytu nie większy niż 1,25 dla
miast do 100 tys. mieszkańców i 1,75 dla miast powyżej 1 mln mieszkańców48.
Przy potoku międzyrejonowym rzędu 1000 pasażerów na dobę, pożądane jest zapewnienie
podróży bez przesiadki. Oznacza to odpowiednie zaprojektowanie linii komunikacyjnych, jeśli
chce się taką relację bez przesiadek obsłużyć.
Zachętą do podróży z przesiadkami może być oszczędność czasu, a w każdym razie nie wydłużanie jej trwania. Dotyczy to także porównania z czasem podróży samochodem osobowym.
Badania wykazały, że nawet znaczne skrócenie czasu podróży drogą przesiadki powoduje
tylko niewielkie zmniejszenie preferencji dla podróży bez przesiadek.
Jednakże prowadzenie ruchu wyłącznie za pomocą połączeń bezpośrednich (bez przesiadek)
jest niemożliwe, dlatego też należy dążyć do ograniczenia wpływu czynników powodujących
uciążliwość przesiadki. Wg badań preferencji pasażerów są one różne dla różnych grup wiekowych pasażerów, jednakże największą uciążliwością bez względu na wiek pasażerów okazuje się zakup kolejnego biletu. Przesiadka jest też mniej uciążliwa gdy czas oczekiwania
można produktywnie wykorzystać np. na zakupy. Kryteriów wartościowania czynników wpływających na uciążliwość przesiadki, wg przytoczonych badań jest 10, ale pierwszy z wymie-

48

A. Rudnicki: Jakość komunikacji miejskiej. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Komunikacji w Krakowie”. Zeszyt nr 71, Kraków 1999, s. 221.
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nionych wskazuje jak wielkie znaczenie mają zmiany w systemie taryfowym zmierzające
do wprowadzenia jednego, wspólnego biletu w całym systemie transportu obsługującym
region, obszar metropolitalny czy poszczególne miasta49.
Stacje końcowe (pętle) są elementami układu transportu zbiorowego, zlokalizowanymi
na zakończeniu tras lub w miejscach zmiany środka transportu, a także w miejscach znacznej
zmiany wielkości potoku pasażerów na danej trasie, wymagającej dostosowania częstotliwości kursowania pojazdów.
Pętle lokalizuje się w obszarach, które generują duży ruch pasażerski (zakłady pracy, ośrodki
usługowe, szkoły, obiekty rekreacji, sportu i kultury). Pętle dla linii obsługujących śródmieście powinny być usytuowane na obrzeżach tego obszaru tak, aby był on przez nie obsłużony
„średnicowo”. Trasy między pętlami śródmiejskimi są szczególnie predestynowane do zastosowania priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego.
Stacje końcowe w miejscach zmiany środka transportu mają charakter teminali. Lokalizuje
się je zapewniając dobry dostęp do ulic podstawowego układu drogowego.
Ważnymi elementami układu transportu zbiorowego są zajezdnie. Ich liczba i pojemność
zależy od układu tras, liczby taboru, sposobu jego obsługi, dostępności terenu i innych lokalnych czynników (np. środowiska). Lokalizacja zajezdni wpływa na wielkość „jałowych przebiegów” taboru. Lokalizacja bliżej obszarów centralnych lub źródeł (celów) ruchu wpływa
na ich zmniejszenie. Alternatywą jest lokalizacja dużej zajezdni (na 180 - 250 pojazdów)
na obszarach peryferyjnych bądź kilku mniejszych bliżej celów ruchu. Budowa zajezdni jest
poważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym i wymaga odpowiednich analiz ekonomicznych.

49

W. Palus, P. Husarek: Analiza funkcjonowania węzłów przesiadkowych w transporcie zbiorowym. „Transport

Miejski i Regionalny” 2005, nr 11, s. 2.
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3. Potrzeby przewozowe i popyt na usługi transportu
miejskiego
3.1. Cechy potrzeb przewozowych na usługi transportu miejskiego
Popyt jest definiowany jako zapotrzebowanie na dane dobro, za które nabywca gotowy jest
zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego celu odpowiednią sumą dochodu pieniężnego50.
Popyt wyraża zatem ujawnione przez nabywców zamiary zakupu, formułowane na gruncie
ich potrzeb oraz realnego funduszu nabywczego. Typowe relacje zachodzące w danym czasie
między potrzebami, popytem a zakupem przedstawia Rys. 18.
potrzeby

>

popyt

>

zakup

Rys. 18. Relacje między potrzebami i popytem a zakupem

Źródło: W. Wrzosek, op. cit., s. 72.

Potrzeby są zawsze pierwotnym źródłem popytu i wyrażają pożądanie przez nabywców określonych przedmiotów wymiany (produktów, pracy, usług). Pożądanie to charakteryzuje zróżnicowany stopień intensywności, który ulega zmianie w czasie51.
Potrzeby ludzkie są wynikiem wymogów jednostki jako struktury biologicznej oraz oddziaływania środowiska, w którym dana jednostka żyje. Potrzeby uzupełniają się nawzajem, tzn. są
komplementarne. Mogą też być substytucyjne, czyli przez siebie zastępowane52.
Literatura podaje szereg mechanizmów powstawania potrzeb. Jednym z nich jest mechanizm
wtórnych celów, polegający na tym, że działanie zaspokajające potrzebę samo staje się potrzebą samoistną53.

50

M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001,

s. 60.
51

W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. Wydanie III zmienione. PWE, Warszawa 2002, s. 74-79.

52

L. Rudnicki: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000, s. 38-40.
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Pierwotnym źródłem popytu na usługi transportu miejskiego jest potrzeba komunikacyjna,
którą określa się jako „chęć, potrzebę czy też żądanie jednostki lub określonej zbiorowości
dotyczące realizacji procesu przemieszczania z jednego miejsca na drugie”54.
Potrzeba komunikacyjna realizowana wewnątrz obszarów zurbanizowanych należy zatem
do grupy potrzeb wywołanych mechanizmem wtórnych celów.
Potrzeby komunikacyjne wewnątrz obszarów zurbanizowanych charakteryzują się określonymi specyficznymi cechami, którymi są55:


koncentracja na ograniczonym przestrzennie obszarze, determinująca niewielką średnią odległość podróży;



powszechność występowania;



nierównomierność występowania;



masowość występowania.

Średnia odległość podróży jest zróżnicowana w przekroju poszczególnych miast na skutek ich
odmiennej powierzchni oraz specyfiki zagospodarowania przestrzennego. W danym mieście
zmienia się ona w przekroju poszczególnych lat w związku z jego ekspansją przestrzenną
oraz określonymi przekształceniami w zagospodarowaniu przestrzennym. Przekształcenia te,
polegające na oddalaniu się miejsc pracy i nauki od miejsc zamieszkania oraz rozwoju sieci
hipermarketów wpływają na wzrost średniej odległości podróży.
W latach 2003-2005 w Łodzi średnia odległość przejazdu pasażera dla całej sieci wyniosła
4,03 km. Przy czym w transporcie autobusowym była wyższa od średniej i wyniosła 4,16 km.
Połowa pasażerów na łódzkich liniach transportu miejskiego podróżowała na odległości krótsze niż 3,91 km. Natomiast średnie czasy przejazdów pasażerów na 25% liniach nie przekraczały 10 min56.
Wyniki badań przeprowadzonych w wybranych polskich miastach średnich i dużych w latach
1999-2006 wskazują, że w średnia odległość przejazdu pasażera w miastach średnich wynosi
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M. Daszkowska, J. Senyszyn: Elementy teorii konsumpcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

1994, s. 9-14.
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Z. Pawlicka: Przewozy pasażerskie. WKiŁ, Warszawa 1978, s. 14.
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O. Wyszomirski: Ekonomika..., s. 30.
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A. Ciastoń, G. Sapoń: Charakterystyka przewozów w miejskim transporcie publicznym w Łodzi. „Transport Miej-

ski i Regionalny” 2006, nr 5, s. 27-28.

56

blisko 5 km, a w miastach dużych jest mniejsza i wynosi 4,1 km. Wpływ na średnią odległość
przejazdu jednego pasażera ma także dzień tygodnia. Odległość ta jest większa od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele – mniejsza, jednak w niedziele o 20% większa niż
w soboty57.
Odzwierciedleniem powszechności potrzeb komunikacyjnych wewnątrz obszarów zurbanizowanych są wysokie wskaźniki ruchliwości komunikacyjnej, rozumianej jako przeciętna dzienna liczba przejazdów ogółem odbywanych przez mieszkańców miasta (z uwzględnieniem
różnych środków lokomocji, w tym indywidualnych)58.
Ruchliwość komunikacyjna ludności miejskiej jest zależna od:


wielkości miasta (wyrażonej liczbą mieszkańców);



specyfiki obszaru miejskiego, w tym stopnia uprzemysłowienia;



charakterystyki mieszkańców, w tym struktury zawodowej ludności i miejsc jej zatrudnienia;



przestrzennego zasięgu działania transportu zbiorowego.

Ścisłe prawidłowości rządzące ruchliwością komunikacyjną są trudne do uchwycenia, gdyż
większość miast charakteryzują swoiste, na ogół niepowtarzalne cechy i układy przestrzenne.
Ruchliwość komunikacyjna pasażerów korzystających z biletów miesięcznych z uwzględnieniem specyfiki dni powszednich, sobót i niedziel w wybranych miastach, w których dwa niezależne od siebie zespoły badawcze przeprowadzały badania w latach 2002-2005 zaprezentowano w Tabela 2.
Nierównomierność występowania potrzeb komunikacyjnych wewnątrz obszarów zurbanizowanych uzewnętrznia się w wahaniach popytu na usługi transportu miejskiego zarówno
w czasie, jak i w przestrzeni.
Nierównomierność czasowa potrzeb komunikacyjnych przejawia się w postaci wahań godzinowych w ciągu doby, dobowych w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku. Wahania godzinowe
są następstwem organizacji pracy i życia ludności miejskiej. Stanowią one przyczynę istnienia
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w skali dnia tzw. szczytów przewozowych, związanych z dojazdami i powrotami z miejsc pracy i nauki. Ostrość tych szczytów jest zróżnicowana w zależności od warunków lokalnych
miast.
Tabela 2
Ruchliwość komunikacyjna pasażerów korzystających z biletów miesięcznych
w wybranych polskich miastach w latach 2002-2006

Miasto

Kraków

Łódź

Gdynia

Rumia

Słupsk

Sopot

Rok badań

Ruchliwość komunikacyjna
(przeciętna dzienna liczba przejazdów )
Dzień
powszedni

Sobota

Niedziela

Dzień
statystyczny

2003

3,62

3,19

2,95

3,44

2004

3,71

3,71

3,33

3,65

2002

3,15

2,5

1,98

2,86

2003

3,27

3,11

2,75

3,16

2004

3,21

3,11

2,73

3,12

2004

2,78

2,39

1,88

2,58

2006

2,82

2,42

1,94

2,62

2002

2,49

1,84

1,45

2,23

2003

2,19

1,65

1,53

2,01

2004

2,69

2,07

1,65

2,43

2005

2,27

2,03

1,5

2,11

2002

2,88

2,02

0,92

2,44

2004

2,94

2,08

1,12

2,52

2002

2,12

1,64

1,22

1,91

2003

2,05

1,72

1,45

1,91

2004

2,11

1,61

1,48

1,94

2005

2,08

1,81

1,81

2,00

Źródło: K. Grzelec: Metoda określania liczby przewożonych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym – głos w dyskusji. „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 2, s. 35.

W badaniach przeprowadzonych w latach 1995-2004 w 14 polskich miastach małych i średnich oraz 10 miastach dużych ustalono, że szczyt poranny przewozów we wszystkich miastach (małych, średnich i dużych) występuje od godz. 7-8. W miastach małych jest znacznie
silniej odczuwany i udział przejazdów w godzinie (zwany udziałem godzinnym) szczytu porannego zwykle przekracza 10% całodobowych przewozów. Szczyt popołudniowy w miastach
małych trwa jedną lub dwie godziny i zawsze zaczyna się od godziny 14. Udział godzinny
szczytu jednogodzinnego jest wyższy i przekracza 10%, natomiast udział godzinny szczytu
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dwugodzinnego wynosi od 9,2% do 10,3%. W miastach średnich zaobserwowano dwugodzinne okresy szczytu popołudniowego o udziałach godzinnych od 9,2% do 10,4%. W miastach dużych szczyt popołudniowy trwa nawet trzy godziny. Po godzinie 17 w małych i średnich miastach, a w dużych po godzinie 18 godzinne udziały przewożonych pasażerów szybko
spadają i po godzinie 20 nie przekraczają 2%59.
Wyrazem wahań dobowych w ciągu tygodnia jest zdecydowanie mniejsza liczba pasażerów
podróżujących w soboty i niedziele niż liczba podróżujących w dni powszednie środkami
transportu zbiorowego. Jednocześnie udział przewozów niedzielnych w stosunku do dnia
roboczego jest wyraźnie niższy niż w sobotę60.
W latach 2002-2006 w wybranych miastach Polski przeprowadzono badania marketingowe
liczby pasażerów podróżujących w dzień powszedni, sobotę i niedzielę. Udział pasażerów
przewiezionych w sobotę i niedzielę w liczbie pasażerów dnia powszedniego przedstawiono
w Tabela 3.
Tabela 3
Udział pasażerów przewiezionych w sobotę i niedzielę w liczbie pasażerów dnia powszedniego w wybranych miastach Polski w latach 2002-2006
Miasto

Rok
badań

Sobota
(%)

Niedziela
(%)

Słupsk

2002

48,0

27,2

Malbork

2002

47,6

36,1

Gorzów Wielkopolski

2003

61,0

42,3

Starogard Gdański

2003

54,0

37,6

Słupsk

2004

53,8

30,0

Piotrków Trybunalski

2004

46,8

37,6

Zamość

2004

38,6

28,8

Olsztyn

2004

55,0

34,3

Piła

2005

51,1

29,8

Słupsk

2006

52,1

29,3

Świdnica

2006

42,2

31,9

Źródło: badania marketingowe przeprowadzone w ww. miastach pod kierunkiem M. Gromadzkiego
i O. Wyszomirskiego.
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Udział pasażerów przewiezionych w sobotę waha się na poziomie 40-60% liczby pasażerów
dnia powszedniego, a w niedzielę jest jeszcze niższy i osiąga poziom 30-40% liczby pasażerów dnia powszedniego.
Nierównomierność przestrzenna potrzeb komunikacyjnych przejawia się w postaci wahań
kierunkowych, powodowanych zróżnicowanym charakterem dzielnic miasta i odcinkowych
wzdłuż trasy na danym kierunku, w związku z większą koncentracją miejsc docelowych
lub wyjściowych. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że przestrzenne rozmieszczenie miejsc
pracy, nauki, centr handlu detalicznego i hurtowego, miejsc rozrywki i rekreacji ulega zmianie w szybszym tempie niż zmiany i rozwój miejsc zamieszkania.
Nakładanie się nierównomierności czasowej i przestrzennej potrzeb komunikacyjnych stanowi, przy ich powszechności, przyczynę ostatniej z wymienionych specyficznych cech potrzeb
przewozowych, jaką jest masowość. Wyraża się ona w rozmiarach potoków ruchu pasażerskiego, mierzonych liczbą podróżnych udających się w ciągu 1 godziny w jednym kierunku.
Potrzeby komunikacyjne mają charakter wtórny do potrzeb pierwotnych, których zaspokojenie wiąże się z pokonywaniem odległości.
Wynikająca z wtórnego charakteru potrzeb komunikacyjnych ich niejednorodność znajduje
swój wyraz w stosowanych klasyfikacjach, z których najbardziej istotne są dwie, tj. według:


celu podróży;



siły oddziaływania źródeł ruchu.

Znaczenie celu podróży, jako kryterium podziału potrzeb komunikacyjnych, wynika z tego, że
determinuje on w głównej mierze częstotliwość, okres podróży i nawet wybór środka przewozowego. Według kryterium celu podróży potrzeby komunikacyjne wewnątrz obszarów
zurbanizowanych można dzielić mniej lub bardziej szczegółowo. Najbardziej ogólny podział
bierze za podstawę następujące cele podróży61:
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zawodowe;



bytowe;



rekreacyjne;



pozostałe.

A. Zalewski: Problemy oceny efektywności rozwoju miejskich systemów transportowych. SGPiS, Warszawa

1981, s. 24-25.
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Potrzeby przewozowe wynikające z celów zawodowych odznaczają się dużą koncentracją
w czasie, stabilnością rozkładu przestrzennego oraz największą częstotliwością i regularnością. Potrzeby przewozowe związane z celami bytowymi, rekreacyjnymi i pozostałymi charakteryzują się znacznie mniejszą regularnością, dużym zróżnicowaniem w przestrzeni oraz
mniejszym natężeniem.
Siła oddziaływania źródeł ruchu jako kryterium podziału potrzeb komunikacyjnych decyduje
o reakcji popytu na zmiany jakościowe przewozów.
Źródło ruchu definiowane jest jako miejsce o określonej funkcji, pozostające w rozbieżności
przestrzennej z najbardziej stabilnym miejscem przebywania osoby, realizującej w nim określony cel, którego osiągnięcie uwarunkowane jest dokonaniem przemieszczenia62. Są to więc
miejsca pracy, nauki, rozrywki i inne.
Kryterium to pozwala podzielić potrzeby komunikacyjne na63:


bezwzględnie obligatoryjne;



względnie obligatoryjne;



fakultatywne;



incydentalne.

Obligatoryjny charakter mają te potrzeby przewozowe, których realizacja warunkuje egzystencję człowieka.
Potrzeby bezwzględnie obligatoryjne i względnie obligatoryjne występują zatem systematycznie. Potrzeby bezwzględnie obligatoryjne powodują konieczność codziennych przemieszczeń w dniach zajęć i pracy w ściśle określonych godzinach i w tych samych relacjach (do
pracy, szkoły).
Potrzeby względnie obligatoryjne wymagają stałych przemieszczeń, lecz niekoniecznie codziennych, podejmowanych w godzinach dowolnych, w niestałych relacjach, np. przejazdy
związane z wykonywanym zawodem, lecz nie podlegające godzinowej dyscyplinie pracy, podróże służbowe, przemieszczenia związane z dokonywaniem zakupów.
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K. Roszko: Warunki komunikacyjne jako czynnik kształtujący ruchliwość mieszkańców. Instytut Kształtowania
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Fakultatywny charakter mają natomiast wszystkie inne potrzeby przewozowe, których realizacja zależy od indywidualnych decyzji podróżnych.
Potrzeby fakultatywne i incydentalne występują niesystematycznie. Potrzeby fakultatywne
związane są z zakupami, turystyką i wypoczynkiem, zaspokojeniem potrzeb kulturalnych,
utrzymywaniem kontaktów towarzyskich. Potrzeby incydentalne wiążą się m. in. z ochroną
zdrowia, załatwianiem spraw urzędowych.

3.2. Zachowania komunikacyjne ludności miejskiej
Znajomość wszystkich potrzeb przewozowych określonej zbiorowości nie jest jednoznaczna
ze znajomością zachowań tej zbiorowości związanych z realizacją potrzeb przewozowych,
czyli - mówiąc inaczej - zachowań komunikacyjnych. Zachowania komunikacyjne można zdefiniować jako kompleks działań i czynności, mających na celu zaspokojenie potrzeb przewozowych poprzez zdobywanie dóbr i usług według odczuwanego systemu preferencji. Za integralną cechę zachowań należy uważać również procesy decyzji, które poprzedzają i determinują te działania64.
Przebieg procesów decyzyjnych, będących składową zachowań komunikacyjnych, nie różni
się od wszystkich innych procesów podejmowania decyzji przez nabywców (konsumentów).
Przebieg i wynik procesu decyzyjnego, czyli to, jakie działania i czynności konsument podejmie, zależy od jego postawy, czyli zewnętrznego wyrazu osobowości, która ukierunkowuje
działania jednostki i jest źródłem określonego sposobu zachowania.
Wśród wielu klasyfikacji czynników wpływających na postawę konsumenta na uwagę zasługuje podział na czynniki zewnętrzne:


związane z marketingiem, tzn. z celowym działaniem sprzedawcy w celu nakłonienia
nabywcy do zakupu określonych towarów, w wypadku zachowań komunikacyjnych
byłoby to np. oddziaływanie producentów samochodów czy przewoźników;



związane z otoczeniem ekonomicznym, technicznym, politycznym i kulturowym,

oraz czynniki wewnętrzne określane jako charakterystyki kupującego65:
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kulturowe;



społeczne;



personalne;



psychologiczne.

Czynniki kulturowe wpływające na postawę nabywcy to kultura, subkultura i klasy społeczne.
Kultura wyznacza akceptowane przez konsumentów wartości i formy zachowań oraz znaczenie symboli66.
Dla przykładu „kultura samochodu” czy nawet „kult samochodu” w Stanach Zjednoczonych
doprowadziła do znikomego znaczenia transportu zbiorowego w miastach USA. Uwzględniając prognozy dotyczące liczby samochodów w Polsce (wariant minimalny -16,9 mln, maksymalny – 19,4 mln sztuk w 2020 r.) i sposobów ich wykorzystywania, należy liczyć się z przeniesieniem podobnych zachowań do Polski67.
Należy jednak pamiętać, że wzrost przewozów pasażerskich realizowanych samochodami
osobowymi wynika nie tylko ze zmian cywilizacyjnych, oznaczających wzrost indywidualnych
aspiracji ludzkich posiadania własnego samochodu, ale także ze wzrostu dostępności samochodów i spadku konkurencyjności cenowej transportu zbiorowego68.
Wśród czynników społecznych wpływających na postawę wymienia się wpływ grup odniesienia, pozycji zajmowanej w rodzinie oraz roli i statusu kupującego. Grupa odniesienia składa
się z tych wszystkich grup osób, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na zachowanie
i postawy danej osoby. Z kolei rola jest to pewien rodzaj aktywności, której spodziewają się
po członku grupy otaczające ją osoby. Ponieważ każdy człowiek jest członkiem wielu grup,
może więc przyjmować różne role, co wpływa też na jego postawę. Każda rola określa również pozycję odzwierciedlaną przez stosunek społeczeństwa do niej, czyli status.
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Produktem odgrywającym rolę symbolu statusu jest m. in. samochód, który stanowi widoczny dowód zamożności69.
Szczególnie eksponowane jest to w odniesieniu do wizerunku określonych grup społecznych,
kiedy to przynależność do grup przedsiębiorców, urzędników wysokiego szczebla, dyrektorów, wiąże się z „koniecznością” korzystania z samochodu.
Wśród czynników personalnych kształtujących postawę nabywcy wymienia się wiek i etap
życia, zawód, warunki ekonomiczne, styl życia i osobowość.
Szczególnie ta grupa czynników wpływa na kształtowanie się określonych zachowań komunikacyjnych. Czynniki te decydują o tym, że stałymi użytkownikami transportu zbiorowego
są młodzież ucząca się (szczególnie w szkołach średnich) oraz osoby starsze, osoby niepełnosprawne, a także osoby żyjące w skromnych warunkach ekonomicznych.
Ostatnia grupa czynników, która wpływa na postawę konsumenta na rynku, to czynniki psychologiczne. Należą do nich motywacje, spostrzeganie, proces uczenia się oraz przekonania
i postawy.
Motywacja to proces myślowy skłaniający do określonego zachowania. Występuje wtedy, gdy
pojawi się potrzeba, którą konsument chce zaspokoić. Gdy potrzeba zostanie pobudzona,
występuje stan napięcia zmuszający konsumenta do podjęcia próby zaspokojenia lub wyeliminowania potrzeby70. Spostrzeganie, czyli percepcja, jest to zdolność do odbierania, przyswajania, selekcjonowania i interpretowania informacji, aby kreować swoje wyobrażenie
o świecie. Postrzeganie odbywa się za pośrednictwem zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku,
węchu, smaku71. Proces uczenia ma wpływ na tworzenie reakcji powtarzalnych. Uczenie się
oznacza zmiany w zachowaniu jednostki, wynikające z doświadczenia, czyli z uprzedniego
postępowania w podobnych sytuacjach. Uczyć można się również obserwując zdarzenia, które dotyczą innych osób. Zdobywanie wiedzy to nieustanny proces, ponieważ wiedza o świecie
jest zmienna72. Przekonaniem jest to, co człowiek myśli o danej rzeczy. Może się ono opierać
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na jego wiedzy, wierze lub na emocjach. Postawa to trwała ogólna ocena ludzi (w tym również siebie), obiektów i problemów73.
Szczególnie widoczne jest to w stosunku do samochodu. Można traktować go jako środek
transportu bądź jako symbol dobrobytu i wysokiej pozycji społecznej.
Proces decyzyjny, który, jak już wspomniano, jest częścią zachowania konsumenta i na który
wpływa jego postawa - dzieli się na etapy. W tzw. klasycznym procesie zakupu wyodrębnia
się pięć faz74:


rozpoznanie potrzeby;



poszukiwanie informacji;



ocena alternatyw;



decyzja zakupu;



postępowanie po zakupie.

Warunkiem zainicjowania jakichkolwiek działań nabywcy jest uświadomienie sobie określonej
potrzeby, co oznacza dostrzeżenie takiej różnicy pomiędzy idealnym a aktualnym stanem
rzeczy, która jest w stanie uruchomić proces podejmowania decyzji o zakupie. Podstawowymi źródłami uświadomienia potrzeby są: brak produktu, uzyskanie informacji o nowym produkcie, ujawnienie się nowych potrzeb, pojawienie się nowych możliwości finansowych
lub zmiany oczekiwań wobec produktu (wynikające ze zmian czynników wpływających
na postawę nabywcy)75.
Okres między uświadomieniem potrzeby oraz ich zaspokojeniem wypełniany jest poszukiwaniem i gromadzeniem informacji o produktach, które mogą korespondować z potrzebami
konsumenta. Oprócz zewnętrznych źródeł informacji nabywca opiera się też w znacznym
stopniu na własnym doświadczeniu i wiedzy76.
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Identyfikacja przez konsumenta sposobów zaspokojenia potrzeby prowadzi zazwyczaj do
wyodrębnienia kilku możliwych do zaakceptowania wariantów wyboru, które podlegają ocenie wg przyjętych kryteriów.
Powstanie zamiaru zakupu nie przesądza jeszcze o samym fakcie zakupu. Decyzja zakupu
jest funkcją dwu czynników: zamiaru zakupu określonego dobra i sytuacji, w której znajduje
się kupujący. Do najistotniejszych elementów tej sytuacji należą warunki fizyczne (dźwięk,
światło, zapachy), warunki o charakterze społecznym, np. towarzystwo innych osób, wpływ
czynnika czasu, nastrój. Lista nieprzewidzianych czynników sytuacyjnych może być o wiele
dłuższa.
Elementem kończącym proces zakupu jest gromadzenie określonych wrażeń dotyczących
zakupu i użytkowania nabytego produktu. W zależności od stopnia spełnienia oczekiwań
związanych z zakupem pojawia się u konsumenta stan satysfakcji lub jej braku. Stan satysfakcji prowadzi zazwyczaj do kontynuacji działań, co jest związane z powtórnym zakupem
tego samego produktu. Może to także prowadzić do rutynizacji zachowań przez rezygnację
z przeprowadzania całego procesu decyzyjnego.
Niezadowolenie z dokonanych zakupów prowadzi do powstania zjawiska tzw. dysonansu pozakupowego. Zjawisko to związane jest z przeświadczeniem konsumenta o podjęciu przez
niego niewłaściwej decyzji. Pojawienie się dysonansu pozakupowego pociąga za sobą zazwyczaj konieczność ponownego rozpatrzenia przez konsumentów alternatyw wyboru jako sposobu zmierzającego do redukcji dysonansu77.
Zachowania komunikacyjne są wynikiem podobnych procesów decyzyjnych. Ze względu jednak na wtórny charakter potrzeb przewozowych są one wypadkową dwu procesów decyzyjnych: zaspokojenia potrzeby pierwotnej, która wymaga pokonania określonego dystansu,
oraz procesu wyboru sposobu realizacji przemieszczenia. Fakt, czy konsument ma możliwość
użytkowania własnego samochodu osobowego, ma na tym etapie zasadnicze znaczenie.
Ocena uciążliwości związanej z podróżą wpływa na podjęcie ogólnej decyzji o zaspokojeniu,
bądź nie, potrzeby pierwotnej. Może ona być czynnikiem motywującym do podjęcia działania
zaspokajającego potrzebę pierwotną, np. w wypadku możliwości osiągnięcia przyjemności
z faktu prowadzenia samochodu czy odbycia spaceru. Może być także hamulcem, jeżeli całkowity koszt podróży, wyrażający się w czasie potrzebnym na podróż, jej koszcie pieniężnym
i dyskomforcie podróży przeważa nad korzyściami z zaspokojenia potrzeby pierwotnej.
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Oczywiście wpływ oceny stopnia uciążliwości przemieszczenia na proces decyzyjny zależy
od rodzaju zaspokajanych potrzeb pierwotnych: mniejszy jest przy potrzebach obligatoryjnych, większy - przy fakultatywnych.
Ocena stopnia realizacji wymogów dotyczących warunków odbycia podróży jest również elementem procesu decyzyjnego wyboru sposobu dokonania przemieszczenia, którego wynikiem jest określone zachowanie komunikacyjne.
Punktem wyjścia do tego procesu jest postawa osoby chcącej dokonać przemieszczenia, która jest wynikiem oddziaływania na człowieka czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych - kulturowych, społecznych, personalnych i psychologicznych.
Sam proces decyzyjny można podzielić na podobne etapy, jak czyni się to w wielu koncepcjach procesu decyzyjnego zakupu. Można więc w tym procesie wyróżnić etap poszukiwania
informacji (w przypadku transportu miejskiego informacji o połączeniach, o rozkładach jazdy,
o cenach i miejscach zakupu biletów), etap ocen wariantów wyboru sposobu dokonania
przemieszczenia (przede wszystkim pod względem stopnia spełnienia przez każdy wariant
postulatów przewozowych), ostateczną decyzję wyboru i postępowanie po odbytej podróży.
Wynikiem tego procesu jest określone zachowanie komunikacyjne: podróż piesza, użycie
samochodu osobowego czy środka transportu publicznego.
Decyzje podejmowane przez konsumentów na rynku transportu miejskiego są związane
z określonym ryzykiem. Najbardziej istotne obszary dostrzeganego ryzyka przez konsumentów na rynku transportu miejskiego to ryzyko78:


funkcjonalne, związane z obawą czy obsługa będzie charakteryzowała się właściwościami, których się od niej oczekuje;



fizyczne, polegające na obawie o bezpieczeństwo podróży (wypadki drogowe, napady
bandyckie);



ekonomiczne, sprowadzające się do wątpliwości dotyczących właściwego wykorzystania środków finansowych (opłacalności zakupu biletu miesięcznego);



społeczne, odnoszące się do oceny decyzji przez osoby, na których opinii nam zależy
(stosunek kolegów w pracy do decyzji zrezygnowania w dojazdach do pracy z samochodu na rzecz transportu zbiorowego);
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psychologiczne, dotyczące możliwości wywołania przez podjętą decyzję stanu niezadowolenia;



związane z obawą o poniesienie strat czasu w przypadku podjęcia określonej decyzji
(straty czasu w związku z wyborem transportu zbiorowego).

Do czynników oddziałujących na ryzyko należy zaliczyć:


znajomość usługi (nabyte doświadczenie);



cechy osobowości konsumenta;



zasoby finansowe;



stosunek do usługi.

Zadaniem przedsiębiorstwa transportu miejskiego na rynku powinno być działanie w kierunku
zmniejszenia ryzyka wyboru oferowanych usług.
Opisowi zachowań komunikacyjnych ludności miast jak również identyfikacji czynników
je kształtujących poświęca się kompleksowe badania marketingowe.
Takie badania były przeprowadzone w Gdyni w latach 1996, 1998, 2000, 2002, 2004
i 200679. Wyniki badań z 2006 r. wskazują, że w 64% gospodarstw domowych mieszkańców
miasta był do dyspozycji samochód. Osoby z gospodarstw domowych z samochodem użytkowały samochód w 91% podróży miejskich, jeśli były głównymi użytkownikami samochodu,
a w 53%, jeśli nie były głównymi użytkownikami, ale mogły samodzielnie korzystać z samochodu. Osoby z gospodarstw domowych bez samochodu w 88% podróżowały transportem
zbiorowym. 47% podróży miejskich w Gdyni realizowano samochodem osobowym, a 52%
transportem zbiorowym (w tym transportem miejskim bez SKM - 46% podróży).
Nastąpił spadek udziału pasażerów podróżujących zawsze transportem zbiorowym z prawie
40% w 1996 r. do 29% w 2006 r. Najmniejszą rolę transport zbiorowy odgrywał w podróżach osób pracujących (45%), zaś największą w podróżach osób uczących się i studentów
(87%).
Poszukiwanie determinant takich zachowań komunikacyjnych, pozwala na stwierdzenie,
że głównymi przyczynami wykorzystywania samochodu osobowego w podróżach miejskich
są80:
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krótszy czas podróży samochodem;



lepsze warunki jazdy samochodem;



brak konieczności oczekiwania na pojazd;



wykorzystywanie samochodu jako narzędzia pracy;



brak konieczności dojścia do i z przystanku;



większe bezpieczeństwo osobiste.

Natomiast głównymi przyczynami wykorzystywania transportu zbiorowego przez osoby dysponujące samochodem osobowym są81:


korzystanie z samochodu przez inną osobę;



niższy koszt podróży transportem zbiorowym;



trudności z parkowaniem w miejscu docelowym;



zatłoczenie dróg;



zadowalająca jakość transportu zbiorowego.

3.3. Postulaty przewozowe zgłaszane wobec transportu miejskiego
Każdej ujawnionej potrzebie komunikacyjnej towarzyszą określone wymagania dotyczące
sposobu jej zaspokojenia. Wymagania te określa się mianem postulatów przewozowych.
Liczba i rodzaje zgłaszanych postulatów przewozowych są praktycznie nieograniczone i stale
ulegają zmianie. W znacznej mierze zależą one od aktualnie doświadczanych warunków komunikacyjnych, statusu motoryzacyjnego podróżnego, poziomu i stylu życia w miastach.
Ustaleniu listy postulatów przewozowych poświęcono wiele badań empirycznych oraz wywodów teoretycznych. Chociaż większość identyfikacji w znacznym stopniu pokrywa się, to jednak można zaobserwować pewne rozbieżności między nimi. Dotyczą one:

81



łączenia określonych postulatów w jeden syntetyczny;



pomijania określonych postulatów jako mniej ważnych;

Ibidem
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uwzględniania postulatów rzadko spotykanych lub wręcz specyficznych.

Ogólnie, wyższa jakość podróży samochodem oraz wpływ stopnia spełnienia postulatów
przewozowych przez transport zbiorowy na warunki życia w mieście i jego konkurencyjność
w stosunku do samochodu powodują, że identyfikacje postulatów przewozowych są z reguły
opracowywane pod kątem wymagań w stosunku do podróży zbiorowych. Większość postulatów przewozowych ma jednak charakter uniwersalny i odnosi się zarówno do transportu
zbiorowego, jak indywidualnego.
Zasadnicze i najczęściej wymieniane postulaty przewozowe to82:


czas trwania podróży;



wygoda podróży;



koszt podróży;



bezpieczeństwo podróży.

Czas podróży miejskiej nie jest pojęciem jednorodnym. Obejmuje kilka faz cząstkowych,
składających się na przemieszczenie w relacji „drzwi - drzwi”. Są nimi: dojście do przystanku,
oczekiwanie na środek transportu, przejazd środkiem transportu, przesiadanie się oraz dojście do miejsca realizacji celu podróży. Jako postulat przewozowy powinien być rozpatrywany
przez pryzmat czynników określających jego poszczególne fazy cząstkowe. Decyduje o tym
różna ocena czasu trwania poszczególnych faz w odczuciu pasażerów.
Do czynników określających czas podróży miejskiej, a które są jednocześnie szczegółowymi
postulatami zgłaszanymi wobec transportu zbiorowego, należą83:


prędkość, determinująca czas przejazdu;



częstotliwość, punktualność, rytmiczność i niezawodność, wyznaczające czas oczekiwania;



dostępność, decydująca o czasie dojścia;



bezpośredniość, decydująca o możliwości odbycia podróży bez konieczności przesiadania się.
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M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, op. cit., s. 54.
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Ibidem, s. 54.
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Na wygodę podróży składa się wiele czynników. W szerokim ujęciu postulat wygody zgłaszany jest w stosunku do całego procesu podróży.
Uwzględniając wszystkie fazy podróży, do zestawu wymagań określanych mianem wygody
zalicza się84:


prostotę systemu taryfowego;



swobodę zakupu biletu;



zrozumiały system informacji o trasach i rozkładach jazdy;



swobodę dojścia do przystanku (liczba mijanych przejść dla pieszych, tuneli, wyprofilowanie chodników);



czytelność rozkładu jazdy;



estetykę i oświetlenie wiat przystankowych;



zabezpieczenie przed napadami na przystankach;



czytelne oznakowanie pojazdów;



łatwość wsiadania i wysiadania;



płynność i cichość jazdy;



oświetlenie i klimatyzację;



rozmieszczenie drzwi i siedzeń;



rodzaj zastosowanych siedzeń;



wystrój wnętrza;



kulturę obsługi;



dostępność do kasowników;



miejsce na bagaż;



czytelne oznakowanie przystanków i kierunków.

Koszt jako postulat przewozowy ma charakter jednoznaczny i jest wymierny. Sprowadza się
do minimalizacji opłaty za przejazd.

84

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 69.
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Poziom bezpieczeństwa można mierzyć liczbą zabitych i rannych w wypadkach komunikacyjnych w stosunku do pracy przewozowej. W latach 2000-2005 w Polsce 46% zabitych i 68%
ofiar rannych odnotowano na terenie zabudowanym85.
Jednak coraz częściej szeroko ujmuje się bezpieczeństwo jako postulat przewozowy określając je na każdym etapie podróży środkami transportu zbiorowego. W tym ujęciu na bezpieczeństwo wpływają m. in.86:


stan techniczny przystanków (np. wydzielenie wysepek przystankowych dla pasażerów wsiadających i wysiadających z tramwajów i oświetlenie), co zapewnia bezpieczeństwo w drodze do przystanku;



pora dnia (dzień czy późny wieczór), co określa bezpieczeństwo oczekiwania na pojazd;



stan techniczny pojazdu, warunki pogodowe i drogowe, co zapewnia bezpieczeństwo
przejazdu środkiem transportu;



współpasażerowie (spokojni bądź agresywni), co na każdym etapie podróży jest
istotne dla bezpieczeństwa.

Niektóre przedstawione postulaty mają charakter syntetyczny. Ich realizacja zależy od spełnienia określonych warunków, które występują jako samodzielne postulaty przewozowe. Postulatami syntetycznymi są czas i wygoda.
Identyfikację postulatów przewozowych zgłaszanych wobec transportu miejskiego przedstawiono w ujęciu schematycznym na Rys. 19, a ujęciu definicyjnym w Tabela 4.
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B - bezpośredniość

K - kultura obsługi

D - dostępność

Ł - łatwość wsiadania i wysiadania

F - częstotliwość

S - odpowiedni standard

M - informacja

przystanków

N - niezawodność

W - możliwość wypoczynku

P – punktualność

podczas podróży

R - rytmiczność

Z - łatwość zakupu biletu

V - prędkość

I - inne

Rys. 19. Postulaty przewozowe zgłaszane wobec transportu miejskiego

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4
Interpretacja postulatów przewozowych zgłaszanych wobec transportu miejskiego
Postulat

Znaczenie postulatu

Bezpośredniość

połączenie bez konieczności przesiadania się

Częstotliwość

odstępy czasu między odjazdami pojazdów tej samej linii

Dostępność

odległość do przystanku (przestrzenna lub czasowa)

Informacja

sposób przekazywania informacji o ofercie przewozowej i zmianach w ofercie

Koszt

opłata taryfowa jednorazowa lub okresowa

Niezawodność

dojazd do miejsca docelowego w wyznaczonym czasie

Prędkość

czas jazdy uwzględniający zatrzymanie w trasie

Punktualność

zgodność odjazdów z rozkładem jazdy

Rytmiczność

równomierne odstępy czasu między kolejnymi odjazdami w tym samym kierunku

Wygoda

zespół elementów determinujących
i przebywania w pojeździe

warunki

oczekiwania

na

przystanku

Źródło: O. Wyszomirski, K. Grzelec: Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. Izba Gospodarcza
Komunikacji Miejskiej, Warszawa 1998, s. 25.

Interpretacja postulatów poddawana jest weryfikacji w drodze badań marketingowych.
Uczestnicy dyskusji grupowej przeprowadzonej w 2005 r. w Gdyni wielokrotnie zastanawiali
się nad znaczeniem poszczególnych postulatów i ich wzajemnymi zależnościami. Najwięcej
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mieli wątpliwości związanych z interpretacją punktualności, niezawodności, dostępności, rytmiczności, częstotliwości, prędkości i kosztu87.
Ranga poszczególnych postulatów przewozowych w ocenie użytkowników transportu miejskiego jest zróżnicowana. Ustaleniu tej rangi poświęca się badania empiryczne wśród użytkowników transportu. W badaniach takich uzasadnione jest zrezygnowanie z ustalania rangi
postulatu bezpieczeństwa ze względu na jego bezdyskusyjną nadrzędność w stosunku
do wszystkich innych postulatów i brak podatności na substytucję przez jakikolwiek postulat.
Nie można ustalić jednej powszechnie obowiązującej rangi postulatów przewozowych zgłaszanych wobec transportu miejskiego, ponieważ jest ona determinowana warunkami komunikacyjnymi występującymi na rynku. Hierarchię postulatów powinno określać się systematycznie w ramach badań marketingowych organizatorów transportu miejskiego.
Tabela 5
Hierarchizacja postulatów przewozowych według badań marketingowych w Gdyni
w latach 1996 - 2006
Postulat
przewozowy

Miejsce zajmowane w hierarchizacji w roku
1996

1998

2000

2002

2004

2006

Bezpośredniość

2

4

4

4

1

1

Częstotliwość

3

3

3

3

2

3

Dostępność

4

2

2

1

4

4

Informacja

10

10

10

10

10

10

Koszt

5

5

5

5

5

5

Niezawodność

7

8

7

7

6

8

Prędkość

8

7

8

8

7

7

Punktualność

1

1

1

2

3

2

Rytmiczność

9

9

9

9

9

9

Wygoda

6

6

6

6

8

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych Uniwersytetu Gdańskiego
i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Badania takie przeprowadzają systematycznie Uniwersytet Gdański i Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni w odniesieniu do gmin o różnej wielkości, specyfice urbanizacyjnej i komu-
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nikacyjnej. W Tabela 5 zaprezentowano hierarchizację postulatów przewozowych mieszkańców Gdyni ustaloną w drodze badań marketingowych przeprowadzonych w latach 1996 2006.
W świetle przedstawionych wyników badań gdyńskich do najważniejszych postulatów można
zaliczyć punktualność, bezpośredniość, dostępność i częstotliwość. Są to postulaty determinujące m.in. czas oczekiwania, który według badań psychologicznego wartościowania czasu
ma największą wartość w ocenie pasażerów. Przy czym za punktualne uważają pasażerowie
odjazdy opóźnione mniej niż 2 minuty lub przyspieszone mniej niż 1 minutę w stosunku do
rozkładu jazdy (w świetle wyników badań z 15 polskich miast przeprowadzonych w latach
2002-2006)88.
We wszystkich przeprowadzonych badaniach w Gdyni na piątym miejscu znajduje się koszt.
Kolejne miejsca zajmują wygoda, niezawodność, prędkość, rytmiczność i informacja. Różnice
w ich odbiorze przez respondentów w kolejnych latach były minimalne.
Podobne wyniki uzyskano w 18 innych polskich miastach, w badaniach prowadzonych przez
inny zespół autorski. W badaniach tych do porównania przyjęto zestaw 8 postulatów powtarzających się we wszystkich miastach. Najistotniejszym postulatem jest punktualność. Kolejne co do ważności okazały się częstotliwość, koszt i bezpośredniość89.

3.4. Elastyczność popytu na usługi transportu miejskiego
Miarą reakcji popytu na zmiany czynników go kształtujących jest wskaźnik ekonomiczny,
określany mianem elastyczności popytu.
Elastyczność popytu definiuje się jako stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości
popytu do względnej (procentowej) zmiany czynnika kształtującego popyt90.
Dla ścisłości należy stwierdzić, że jeżeli rozpatrywana jest reakcja popytu na zmianę ceny, to
w istocie popyt, który można traktować jako zależność (funkcję) ilości nabywanego dobra od

88
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jego ceny, nie zmienia się - zmianie ulega tylko wielkość popytu. Natomiast jeżeli rozpatrywana jest reakcja popytu na inne niż cena czynniki go kształtujące, to mamy do czynienia ze
zmianą (krzywej) popytu, co objawia się tym, że przy danej cenie ilość dobra nabywanego
zmienia się. Tę różnicę przedstawiono na Rys. 20.

CENA

CENA

P1
P2

P

D1

D2 WIELKOŚĆ POPYTU

D1

D2 WIELKOŚĆ POPYTU

Rys. 20. Zmiana wielkości popytu i zmiana popytu

Źródło: W. Wrzosek, op. cit., s. 107 i 113.

Elastyczność cenowa popytu jest prawie zawsze wielkością ujemną, co wynika z faktu, że
przy wzroście ceny maleje wielkość popytu i odwrotnie. Jeżeli współczynnik elastyczności jest
mniejszy od -1, to popyt jest elastyczny, czyli reaguje w sposób więcej niż proporcjonalny
na zmiany ceny. Jeżeli elastyczność wynosi -1, popyt jest proporcjonalny, przy elastyczności
w przedziale od 0 do -1 popyt jest nieelastyczny, reaguje w sposób mniej niż proporcjonalny
na zmiany ceny. Zmiany cen towarów o dużej elastyczności popytu wywołują głównie efekty
substytucyjne91.
Popyt nie ma zwykle stałej elastyczności. Zazwyczaj elastyczność popytu rośnie ze wzrostem
ceny. W dolnej części krzywej popytu może on być nieelastyczny, w górnej - już elastyczny.
Niekiedy jednak mianem elastyczny czy nieelastyczny określa się ogólnie popyt na pewne
dobro, a więc całą funkcję popytu, chociaż - jak już wspomniano - elastyczność dla różnych
części krzywej popytu różni się92.
Kształt uniwersalnej krzywej popytu na przewozy pasażerskie w miastach nie jest znany.
Powszechnie uważa się, że elastyczność cenowa popytu w transporcie jest niska. Szacuje się,
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że w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo elastyczność cenowa popytu na przewozy
transportu miejskiego wynosi około -0,4, a na przewozy taksówkami -0,393.
Z badań popytu na usługi transportu miejskiego w wybranych miastach USA, prowadzonych
przy podwyżkach opłat w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, wynika, że współczynnik
elastyczności kształtował się w przedziale od -0,12 do 0,30, przy czym często różnił się nawet przy tych samych procentowych zmianach cen94.
W badaniach francuskich z końca XX w. 10% wzrost ceny jednorazowego biletu spowodował
spadek sprzedaży o ponad 10%95.
Natomiast z polskich badań popytu na rynku usług przewozów regionalnych w latach 19992003 wynika, że gdy ceny biletów na przewozy autobusowe wzrosły o 38,5% a kolejowe
o 37%, to popyt na przewozy autobusowe spadł o 18% a na kolejowe o 30%96.
Różnice w elastyczności cenowej popytu na usługi transportu miejskiego wynikają przede
wszystkim z:


stopnia swobody wyboru sposobu przemieszczenia;



intensywności potrzeby odbycia przemieszczenia;



relacji zmiany ceny w stosunku do dochodów.

Dla osób nie posiadających samochodu alternatywą transportu zbiorowego są głównie przemieszczenia piesze, co w rezultacie powoduje, że ich reakcje na zmiany cen za usługi transportu zbiorowego są niewielkie.
Elastyczność popytu na usługi transportu miejskiego jest mniejsza w wypadku przewozów
obligatoryjnych, które warunkują egzystencję człowieka. Przewozy te ulegają oddziaływaniu
zmian cen jedynie w minimalnym stopniu.
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Ibidem, s. 71.
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Ibidem, s. 54.
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Ph. Segretain: Ruchliwość miejska - wyzwanie stojące przed przewoźnikami transportu publicznego. „Biuletyn

Komunikacji Miejskiej” 2001, nr 58, s. 28.
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T. Dyr: Uwarunkowania zmian popytu na rynku regionalnych przewozów pasażerskich. „Transport Miejski

i Regionalny” 2006, nr 3, s. 15.
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Zmiana poziomu opłaty w transporcie miejskim dla jego wpływu na wielkość popytu musi
osiągnąć pewien „próg odczuwalności”, który wyznacza relacja zmiany ceny w stosunku
do dochodów97.
W Grenoble w latach dziewięćdziesiątych zaobserwowano, że młodzi ludzie (12 - 25 lat) są
bardzo wrażliwi na poziom cen za usługi transportu miejskiego. Kiedy tylko cena biletu miesięcznego dla młodej osoby przekraczała 25 euro, notowano zastój w sprzedaży i odwrotnie,
cena poniżej tego progu powodowała zauważalny wzrost sprzedaży98.
Elastyczność cenowa popytu na usługi transportu zbiorowego zależy od elastyczności popytu
względem pełnych kosztów użytkownika, na które składa się opłata za przejazd i koszty alternatywne (wartość czasu, koszty uciążliwości), udziału ceny biletu w pełnych kosztach
użytkownika i stosunku przyrostu tych kosztów do przyrostu ceny biletów. Przy założeniu
niezmienności kosztów alternatywnych reakcja popytu na zmiany cen zależy od udziału tych
cen w pełnych kosztach użytkownika. Jeśli jest on bardzo niski, to popyt słabo reaguje
na zmiany cen. Przy wysokiej jakości transportu zbiorowego, gdy niski jest udział kosztów
alternatywnych w kosztach całkowitych użytkownika, elastyczność popytu względem zmian
cen biletów jest wysoka99.
Przy analizie elastyczności popytu należy pamiętać o tym, że reakcje popytu są obserwowane
najczęściej w warunkach wzrostu cen i nie muszą być identyczne przy równym procentowo
ich obniżaniu.
W transporcie miejskim oprócz wpływu zmiany cen za usługi przewozowe określonego rodzaju transportu na wielkość przewozów tym rodzajem transportu, bada się również reakcję
popytu na przewozy jednego rodzaju transportu na zmianę cen przewozów substytucyjnych,
czyli cenową elastyczność krzyżową (międzygałęziową, mieszaną) popytu. W transporcie
miejskim zakres substytucji jest bardzo duży. Użytkownik ma możność wyboru między różnymi rodzajami transportu zbiorowego i często między transportem zbiorowym a własnym
pojazdem. Jednak przy powszechnej zasadzie obowiązywania w transporcie zbiorowym jednakowych opłat, niezależnie od środka transportu, badanie elastyczności krzyżowej ogranicza
się do określania - z jednej strony - wpływu zmian cen w transporcie zbiorowym na intensywność wykorzystania samochodów w przewozach miejskich oraz - z drugiej strony - wpły-
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M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, op. cit., s. 55.
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Ph. Segretain, op. cit., s. 28.

99

M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, op. cit., s, 72.
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wu zmian kosztów użytkowania samochodów osobowych na popyt na usługi transportu miejskiego.
Na zmianę popytu na przewozy transportem zbiorowym mają wpływ elementy pośrednio
związane z ceną. Przykładowo zmiana systemu taryfowego na strefowy oraz wprowadzenie
szeregu zniżek przy przesiadkach spowodowała 5,2% wzrost popytu na usługi transportu
miejskiego w Seulu w 2004 r.100
Oprócz zmian cen na popyt na przewozy miejskie wpływają również takie czynniki, jak dochody, preferencje oraz sprawność transportu miejskiego, która jest determinowana poziomem realizacji pozostałych, poza ceną, postulatów przewozowych. Dlatego można również
badać reakcję popytu na zmiany tych czynników, określając odpowiednie elastyczności popytu.
Elastyczność dochodowa popytu na przewozy może przyjmować zróżnicowane wartości,
z reguły większe od zera, choć również i ujemne (co oznacza spadek popytu na przewozy
przy wzroście dochodu) - w zależności od rozpatrywanego charakteru przewozów czy środka
przewozu. Popyt na przewozy obligatoryjne jest w zasadzie nieelastyczny względem dochodu, tzn. że wzrost dochodu nie powoduje zwiększenia lub powoduje zwiększenie mniej niż
proporcjonalne zapotrzebowania na te przewozy (współczynnik elastyczności przyjmuje wartości od 0 do 1). Jest to zrozumiałe ze względu na to, że przewozy obligatoryjne to przede
wszystkim podróże związane z pracą, których częstotliwość w czasie nie zmienia się wraz
z dochodami.
DOCHÓD

Przewozy obligatoryjne

Przewozy fakultatywne

POPYT

Rys. 21. Poziom dochodów a popyt na przewozy obligatoryjne i fakultatywne

Źródło: opracowanie własne.

100

-Money. Władze Matropolitalne Seulu. Korea Płd. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2006, nr 92,

s. 27.
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Z kolei popyt na przewozy fakultatywne - z racji wtórnego charakteru potrzeb przewozowych
- może być elastyczny względem dochodu, tzn. zmieniać się bardziej niż proporcjonalnie przy
zmianie dochodu (współczynnik elastyczności większy od 1), ponieważ popyt na dobra wyższego rzędu, z którymi te przewozy są związane, jest wg teorii ekonomii względem dochodu
elastyczny. Przykładową zależność popytu od dochodu na przewozy obligatoryjne i fakultatywne przedstawiono na Rys. 21.
Przy rozpatrywaniu kształtowania się popytu na przewozy transportem zbiorowym w zależności od zmian dochodów można mieć do czynienia nawet z ujemną elastycznością dochodową
popytu, jeżeli usługi transportu zbiorowego są traktowane jako dobro niższego rzędu w stosunku do korzystania z własnego samochodu. Od pewnego poziomu dochodów następuje
zmniejszanie się wykorzystania transportu zbiorowego na korzyść coraz częstszego wykorzystywania w podróżach samochodu. Nie jest to jednak jedyna możliwa zależność. Możliwa jest
również sytuacja, gdy usługi transportu zbiorowego są dobrem podstawowym, przy którym
elastyczność popytu na nie jest dodatnia i mniejsza od 1. Ilustruje to zjawisko Rys. 22.

DOCHÓD

DOCHÓD

Transport zbiorowy jako
dobro niższego rzędu

Transport zbiorowy jako
dobro podstawowe

POPYT

POPYT

Rys. 22. Poziom dochodów a popyt na przewozy transportem zbiorowym

Źródło: opracowanie własne.

Elastyczność popytu może być również rozpatrywana z punktu widzenia jego reakcji
np. na czas trwania podróży miejskiej. W warunkach wzrostu wartości czasu i jego istotnego
wpływu na popyt, a zwłaszcza na podział zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy
i samochód osobowy, czasowy aspekt elastyczności popytu nabiera szczególnego znaczenia.
Szczególnie ważne jest poznanie reakcji popytu na usługi transportu zbiorowego na zmiany
jednego z elementów wyznaczających czas podróży, jakim jest częstotliwość. Znajomość
tego parametru ma istotne znaczenie przy tworzeniu oferty przewozowej, pozwala bowiem

80

na oszacowanie opłacalności dwóch możliwych wariantów obsługi komunikacyjnej określonego obszaru czy trasy: mniejszej częstotliwości przy wykorzystaniu środków przewozowych
o większej zdolności przewozowej, czy też większej częstotliwości przy środkach o mniejszej
pojemności.
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4. Podaż w transporcie miejskim
4.1. Środki przewozowe w transporcie miejskim
Rozwiązania konstrukcyjne autobusów, trolejbusów, tramwajów i kolei determinują sposób
ich wykorzystania. Wszystkie środki przewozowe spotykane w transporcie miejskim można
podzielić na kilka kategorii w zależności od sposobu wykorzystania oraz rodzaju energii używanej do napędzania i rodzaju tras, po których się poruszają.
Środki przewozowe ze względu na sposób wykorzystania dzieli się na indywidualne, grupowe
i zbiorowe. Niektóre z nich mogą zostać zaklasyfikowane do kilku kategorii, w zależności
od tego czy w danym czasie użytkowane są indywidualnie, grupowo czy zbiorowo. Względy
funkcjonalne

umożliwiają

przyporządkowanie

poszczególnych

środków

przewozowych

do transportu:


indywidualnego (rower, motorower, motocykl, samochód osobowy, taksówka);



grupowego (samochód osobowy, taksówka);



zbiorowego (autobus, trolejbus, tramwaj, metro, kolej, statki).

Szczególne miejsce w obsłudze transportowej miast zajmuje samochód, który zapewniając
największą dostępność przestrzenną, jednocześnie jest głównym źródłem kongestii w miastach. Samochód pozwala na przemieszczanie się pasażerów w relacjach drzwi-drzwi. Swobodne podróżowanie w miastach jest zapewnione do momentu, w którym ograniczenia infrastrukturalne, takie jak jakość i parametry dróg oraz parkingów, powodują kongestię (zatłoczenie) i zmniejszają atrakcyjność samochodu jako środka transportu.
Jednym ze sposobów grupowego podróżowania jest carpooling. Jest on oparty na umowie
między użytkownikami systemu, czyli między posiadaczem samochodu jako użyczającym
miejsca w swym pojeździe, a pasażerem lub pasażerami zgłaszającymi chęć wykorzystania
tego miejsca. W systemie tym dwie lub więcej osób planują wspólną podróż i podróżują razem w tym samym czasie i kierunku. Dzięki uczestnictwu w zorganizowanych dojazdach podróżujący mogą odnieść wiele korzyści wynikających przede wszystkim ze wspólnego pokrywania kosztów podróży. Użyczający miejsca w swoim samochodzie ma rekompensowaną
przez pasażera część kosztów eksploatacyjnych pojazdu, natomiast pasażer oszczędza pieniądze w stosunku do wykorzystywania własnego pojazdu lub taksówki, a nawet w pewnych
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przypadkach do ceny biletu transportu zbiorowego. System ten jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, natomiast mniejsze powodzenie ma w Europie101.
Inną formą wspólnego wykorzystywania samochodu osobowego jest carsharing. Idea tego
systemu polega na oferowaniu szerokiej grupie docelowej możliwości wypożyczenia samochodu na krótki czas, z reguły w celu podróży w granicach aglomeracji. Użytkownicy carsharingu nie ponosząc kosztów stałych są obciążani wysokimi kosztami zmiennymi podróży.
W ten sposób przy każdej podróży, wybierając transport zbiorowy, pasażer uzyskuje znaczne
oszczędności. Jeśli zaś potrzebuje samochodu i jest gotów dopłacić za jego zalety – może go
wypożyczyć. Carsharing odznacza się maksymalnym uproszczeniem procedur, związanych
z korzystaniem z wypożyczalni. Po zarejestrowaniu się w systemie wystarczy telefonicznie
lub przez Internet zgłosić zamiar wynajęcia samochodu102.

Rys. 23. Wycinek plakatu promującego podróżowanie transportem grupowym w Hannoverze. Na zdjęciu użytkownicy samochodu osobowego w systemie carsharingu przekazują sobie dokumenty pojazdu

Żródło: Internet: http://www.allaguida.it/ - z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Carsharing to także korzystanie przez cały czas z jednego samochodu (na zasadzie wspólnego pokrywania kosztów). W tym przypadku uczestnikami tego systemu mogą być osoby

101

A. Mirek: System carpooling w Polsce i na świecie. „Transport Miejski i Regionalny” 2007, nr 2, s. 10.

102

M. Wolański: Car Sharing – uzupełnienie transportu zbiorowego. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2005, nr 84,

s. 20.

83

nie posiadające samochodu osobowego, dla których alternatywą jest korzystanie z transportu
zbiorowego103.
Przykładem nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie grupowego wykorzystywania samochodu jest także wprowadzenie systemu taxibus, np. w Westfalii. Polega on na tym, że
taksówki uzupełniają kursowanie autobusów, jeżdżąc na tych samych trasach i zatrzymując
się na tych samych przystankach, lecz głownie w godzinach wieczornych i w godzinach niskiej częstotliwości kursowania autobusów104.
Modyfikacją tego systemu jest wynajmowanie przez miasto Lille taksówek dowożących pasażerów transportu zbiorowego do końcowych przystanków poszczególnych linii, co ogranicza
wykorzystanie samochodu osobowego w mieście, a dodatkowo nie wymaga budowy kosztownych parkingów w pobliżu przystanków transportu zbiorowego105.
Podobny system funkcjonuje w Berlinie, w którym notuje się najniższy w całych Niemczech
wskaźnik motoryzacji – poniżej 350 samochodów na 1000 mieszkańców, przy intensywnym
ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych utrudniającym swobodne poruszanie się po mieście. Wykorzystując środki unijne z programu Civitas Tellus wdrożono w tym mieście projekt
wspólnego korzystania z taksówek. Stworzono klub osób wspólnie użytkujących taksówki,
którego członkiem może stać się każdy po dokonaniu wpłaty członkowskiej 10 Euro. Klubowicze, wykorzystując swój numer członkowski, rezerwują telefonicznie lub przez Internet
miejsce w taksówkach, funkcjonujących jako wahadła dowożące pasażerów do węzłowych
przystanków kolejowych i autobusowych106.
Względy techniczne pozwalają przyporządkować środki transportu miejskiego do następujących kategorii:


naziemne korzystające z ulic i napędzane wyłącznie silnikami spalinowymi (autobus,
motorower, motocykl);
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M. Horoń, O. Wyszomirski: Wspólne użytkowanie samochodu. „Transport Miejski” 1995, nr 4, s. 21.
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E. Christ: Demand – responsive operating forms as a part of a differented service model in regional public

transport. „Public Transport International” 1995, nr 6, s. 9.
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Z. Komar: Trendy w doskonaleniu transportu zbiorowego w miastach na podstawie doświadczeń zagranicz-

nych. „Transport Miejski” 2001, nr 5, s. 13.
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K. Hebel, O. Wyszomirski: Wykorzystanie programu Civitas/Tellus do kształtowania zrównoważonego rozwoju

transportu w miastach europejskich. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego”. Zeszyt nr 27, Gdańsk 2004, s. 27.
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naziemne korzystające z ulic i napędzane wyłącznie energią elektryczną dostarczaną
z zewnątrz (trolejbus);



naziemne korzystające z torowiska stanowiącego najczęściej integralny element ulic
i napędzane energią elektryczną dostarczaną z zewnątrz (tramwaj);



naziemne korzystające z ulic i napędzane silnikiem spalinowym oraz elektrycznym zasilanym energią elektryczną dostarczaną z zewnątrz lub zakumulowaną w pojeździe
(trolejbus z dodatkowym silnikiem spalinowym, trolejbus posiadający baterię akumulatorów o zwiększonej pojemności umożliwiającą jazdę na krótkich odcinkach bez sieci trakcyjnej);



naziemne korzystające z torowisk nie stanowiących integralnego elementu ulic napędzane energią elektryczną dostarczaną z zewnątrz (kolej miejska zwana skm, kolej
regionalna);



podziemne korzystające z tuneli i napędzane energią elektryczną (metro, premetro);



naziemne korzystające z ulic i napędzane siłą mięśni ludzkich (rower);



nadziemne, korzystające z torowiska umieszczonego na wysokości nad powierzchnią
terenu (kolej podwieszana);



wodne napędzane silnikami spalinowymi lub elektrycznymi.

Rozwiązania techniczne w zakresie długości pojazdów pozwalają wyróżnić pojazdy jedno-,
dwu- i wieloczłonowe. Autobusy i trolejbusy występują najczęściej w postaci pojazdów jednoczłonowych lub dwuczłonowych (przegubowych), wagony kolejowe występują najczęściej
w postaci pojazdów wieloczłonowych, a wagony tramwajowe konstruuje się jako pojazdy
jednoczłonowe, dwuczłonowe i wieloczłonowe. W zależności od potrzeb przewozowych wagony można łączyć w składy.
Zróżnicowanie konstrukcyjne wagonów tramwajowych umożliwia, dzięki ich budowie, szerokie wykorzystanie. Mogą być one107:

107



jedno- lub dwukierunkowe;



jedno- lub dwustronne (z drzwiami po jednej lub obu stronach wagonu);



czynne lub bierne (z silnikiem lub bez);

M. Černý, J. Horník, R. Kindl, M. Ročňák, M. Ročňák, M. Šrámek: Malý atlas městské dopravy 2002, Praha,

s. 26.
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wąsko-, normalno- lub szerokotorowe;



jedno- lub dwusystemowe;



jedno- lub dwupokładowe;



nisko- lub wysokopodłogowe.

Rys. 24. Dwuwagonowy skład wysokopodłogowych wagonów tramwajowych FPS 123N
w Warszawie (2007 r.)

Źródło: Internet: http://transport.asi.pwr.wroc.pl/ - z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Wysokość podłogi ponad poziomem jezdni jest także wyznacznikiem klasyfikacji autobusów
i trolejbusów. Obecnie na świecie eksploatowane są autobusy (trolejbusy) niskpodłogowe
(o wysokości podłogi do 35 cm nad jezdnią, bez stopni wejściowych), średniopodłogowe
(od 36 do 75 cm nad jezdnią, z jednym lub dwoma stopniami wejściowymi) i wysokopodłogowe (o wysokości podłogi pow. 75 cm nad jezdnią, z dwoma stopniami wejściowymi108).
Autobusy i trolejbusy mogą być także jedno- lub dwupokładowe (piętrowe). Pojazdy piętrowe zapewniają zwiększenie pojemności pasażerskiej.

108

M. Gromadzki: Precyzyjna alokacja taboru elementem oferty przewozowej gdyńskiej komunikacji miejskiej .

„Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2002, nr 3, s. 14.
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Rys. 25. Niskopodłogowy trolejbus Solaris Trollino 12T na ul. Świętojańskiej w Gdyni
(2006 r.)

Źródło: Internet: http://www.zkmgdynia.pl/ - z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Pojazdy autobusowe i trolejbusowe można także podzielić ze względu na pojemność pasażerską na minibusy, midibusy, standardowe, megabusy i maxibusy, różniące się długością
(Tabela 6). Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo wykluczone jest użytkowanie
w komunikacji miejskiej samochodów osobowych i mikrobusów (do 6 m długości i do 9 osób
wraz z kierowcą).
Tabela 6
Klasyfikacja autobusów i trolejbusów ze względu na pojemność pasażerską
Typ pojazdu
Minibus

Długość [m]
do ok. 6
(od 10 miejsc siedzących wraz z kierowcą)

Midibus

ok. 9

Standardowy

ok. 12

Megabus

ok. 15

Maxibus

ok. 18

Źródło: M. Gromadzki, op. cit., s. 14.
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W segmencie autobusów oprócz stosowania klasycznego źródła napędu, czyli oleju napędowego coraz powszechniejsze staje się używanie gazu LPG (Liquified Petroleum Gas) i CNG
(Compressed Natural Gas), wodoru i ogniw paliwowych.

Rys. 26. Niskopodłogowy autobus miejski Mercedes O530 napędzany ogniwami paliwowymi w Reykjavíku (2005 r.)

Źródło: Internet: http://transport.asi.pwr.wroc.pl/ z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Osobną kategorią autobusów są autokary – bogato wyposażone autobusy (klimatyzacja, duże bagażniki podpodłogowe, toaleta, video) wykorzystywane głownie przy przewozach turystycznych i międzynarodowych.
Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna poszczególnych środków przewozowych wiąże się
z ich rolą i przeznaczeniem w systemie transportu miejskiego. Ich podstawowymi cechami
techniczno-eksploatacyjnymi są prędkość i zdolność przewozowa.
Pojęcie prędkości ruchu w transporcie miejskim nie jest jednorodne i obejmuje następujące
kategorie:


techniczną;



komunikacyjną;



eksploatacyjną.
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Prędkość techniczna (Vt) jest stosunkiem długości trasy i czasu jej przebycia. Po stronie czasu uwzględnia jedynie wszystkie zwolnienia i zatrzymania pojazdu, wynikające z warunków
ruchowych, w jakich realizowany jest przejazd (zatrzymania przed światłami na skrzyżowaniach, zatrzymania w zatorach drogowych), i z warunków technicznych. Oblicza się ją
ze wzoru:

Vt 

L
Tr T pt

gdzie:
L

- długość trasy;

Tr

- czas trwania ruchu pojazdu;

Tpt

- czas postojów technicznych;

Tak rozumiana prędkość techniczna nie decyduje sama o czasie podróży, ponieważ
nie obejmuje pozostałych jego składników.
Prędkość komunikacyjna (Vk), w odróżnieniu od technicznej, szerzej traktuje czas przejazdu
i po jego stronie uwzględnia dodatkowo postoje handlowe (wynikające z obsługi podróżnych). Znajdują one odzwierciedlenie w czasie postojów na przystankach. Prędkość tę wyraża wzór:

Vt 

L
Tr T pt T pp

gdzie:
Tpp

- czas postoju wywołany obsługą podróżnych.

Prędkość komunikacyjną wyznacza więc czas przejazdu i jako taka nie tylko stanowi parametr podaży usług transportu miejskiego, ale i określony postulat przewozowy, zgłaszany
pod jej adresem w aspekcie minimalizacji czasu przejazdu.
Prędkość eksploatacyjna (Ve) jest jeszcze szerszym pojęciem i po stronie czasu uwzględnia
ponadto postoje pojazdów na pętlach i stacjach końcowych. Wyznacza ją wzór:

Vt 

L
Tr T pt T pp T pk

gdzie:
Tpk

- czas postojów na stacjach (przystankach) krańcowych.
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Średnie wartości prędkości komunikacyjnej wykazują duże zróżnicowanie. Samochód osobowy osiąga w mieście przeciętną prędkość 35 km/h, autobus 22-25 km/h, trolejbus 20-25
km/h, tramwaj klasyczny 18-20 km/h, tramwaj szybki 25-27 km/h, metro 36 km/h, a kolej
regionalna 40-50 km/h109. Zróżnicowanie to jest znaczne dla samochodów osobowych i środków transportu zbiorowego korzystających ze wspólnych dróg z tymi pojazdami oraz niewielkie dla środków transportu zbiorowego kursującego po wydzielonych trasach.
Zróżnicowanie prędkości komunikacyjnej środków przewozowych w zależności od strefy obszaru zurbanizowanego i pory doby nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie równoważności samochodu osobowego pod względem prędkości komunikacyjnej w stosunku do środków
transportu zbiorowego poruszających się po trasach bezkolizyjnych. Można o niej mówić jedynie przy swobodnym ruchu drogowym. Natomiast o przewadze samochodu osobowego
pod względem prędkości komunikacyjnej w stosunku do ulicznych środków transportu zbiorowego można mówić dopóty, dopóki nie wprowadzi się odpowiednich rozwiązań, zapewniających im priorytet w ruchu drogowym.
Zdolność przewozowa jest wyznaczana przez pojemność pojazdów transportu miejskiego.
Pojemność ta zależy od kilku czynników. Determinuje ją nie tylko powierzchnia użytkowa
pojazdu, ale także stosunek powierzchni przeznaczonej na miejsca siedzące i stojące do powierzchni przeznaczonej do stania. Najczęściej stosowane normatywy wykorzystania tej powierzchni to:


0,15 m2 na 1 pasażera, czyli 6,7 pasażerów na 1m2;



0,25 m2 na 1 pasażera, czyli 4 pasażerów na 1m2.

Pasażerowie akceptują warunki podróży przy normatywie 0,25 m2 na 1 pasażera.
Zdolność przewozowa środków transportu miejskiego wyrażana jest przez maksymalną liczbę
pasażerów, jaką pojazdy są w stanie zabrać z danego punktu transportowego na danej trasie
lub linii w jednym kierunku w ciągu jednej godziny.
Wyznacza się ją według wzoru:
Zs = P · W
gdzie:
P

109

- pojemność środka przewozowego;

J. Podoski: Tramwaj szybki. Projektowanie i eksploatacja. WKiŁ, Warszawa 1983, s. 18.
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W

- maksymalna liczba pojazdów jaka w ciągu godziny może wyruszyć z danego punktu

transportowego w jednym kierunku.
Zdolność przewozowa środków przewozowych wyznacza tzw. progi ruchowe ich stosowania.
Popyt na poziomie wyższym od zdolności przewozowej danego środka przewozowego określającej jego próg ruchowy wymaga jego uzupełnienia lub zastąpienia innym środkiem przewozowym, o wyższej zdolności przewozowej.
Zdolność przewozowa oferowana przez środki transportu zbiorowego powoduje, że są one
wielokrotnie efektywniejsze niż środki przewozowe transportu indywidualnego pod względem
wykorzystania

infrastruktury

drogowej.

Przeciętna

powierzchnia

drogi

przypadającej

na 1 osobę przy kompletnym napełnieniu pojazdów jest zróżnicowana w zależności od prędkości jazdy.
Tabela 7
Powierzchnia drogi zajmowana przez pasażera w transporcie miejskim
Środek transportu

Powierzchnia drogi (m2/pasażer) przy prędkości
30 km/godz

50 km/godz

Samochód 4 osobowy

26,4

59,3

Autobus 86 miejscowy

1,63

3,47

Tramwaj 130 miejscowy

0,82

1,56

Źródło: A. Sambor: Priorytety w ruchu ..., op. cit., s. 28.

Zdolność przewozowa w przedstawionym rozumieniu ma jednak charakter teoretyczny. Obliczając ją nie bierze się pod uwagę oddziaływania pewnych czynników, które nie pozwalają na
pełne jej wykorzystanie. Wiążą się one z właściwościami potrzeb przewozowych i środków
transportu. Ich wpływ w transporcie zbiorowym i indywidualnym jest dość zróżnicowany.
Charakterystykę

techniczno-eksploatacyjną

środków

przewozowych

wykorzystywanych

w transporcie miejskim przedstawiono w Tabela 8.
Najmniejszą zdolnością przewozową spośród środków transportu zbiorowego charakteryzują
się autobusy i trolejbusy. Najwięcej pasażerów na godzinę są w stanie przewieźć kolej regionalna i miejska (metro). Ich zdolność przewozowa jest aż od 3 do 20 razy większa niż autobusów i trolejbusów. Zróżnicowanie to wynika głównie ze stosowania różnej klasy pojemnościowej autobusów i trolejbusów. Maksymalna zdolność przewozowa tych pojazdów jest natomiast, porównywalna z maksymalną zdolnością przewozową uzyskiwaną przez tramwaje,
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które pomimo wyższej prędkości komunikacyjnej osiągają niższe wartości częstotliwości granicznej. Wynika to z określonej pojemności torowisk i możliwości technicznych ich wykorzystania.
Tabela 8
Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna środków transportu zbiorowego
Rodzaj
parametru

Jednostki

Kolej
regionalna1)

SKM
metro

Tramwaj

Autobus
Trolejbus

Pojemność przy standardzie
0,15 m2/pas

pasażerowie

2500/pociąg

1400

350

70 - 150

Pojemność przy standardzie
0,25 m2/pas

pasażerowie

1800 - 2000

940

235

55 - 100

Graniczna częstotliwość

poj/godz

24

40

40 - 50

60 - 1502)

Zdolność przewozowa
w 1 kierunku

tys. pasażerów/godz

45 - 60

38 - 56

9,4 - 17,5

3,2 - 18,0

Prędkość komunikacyjna

km/godz

40 - 80

35

16 - 25

10 - 18

Średnia odległość między przystankami

km

2-5

0,8 - 1,2

0,4 - 0,8

0,4 - 0,6

1) Kolej regionalna w składzie 9 wagonów. Charakterystyka autobusów szynowych służących do obsługi stosunkowo niewielkich potoków ruchu pasażerskiego jest bardziej zbliżona do autobusów.
2) Jazda w konwojach wydzielonym pasem lub specjalną jezdnią, czyli kilka autobusów tej samej linii jadących
razem.

Źródło: Planowanie systemów transportu miejskiego, op. cit. s. 105.

4.2. Cechy podaży w transporcie miejskim
Transport miejski, podobnie jak inne rodzaje transportu ma charakter usługowy. Przedmiotem podaży na rynku transportu miejskiego jest świadczenie usług polegających na przemieszczaniu osób z jednego miejsca na drugie. Realizację tych przemieszczeń charakteryzują
następujące podstawowe cechy110:

110



jednoczesność produkcji i konsumpcji;



dwukierunkowość produkcji;



regularność produkcji.

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 77.
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Jednoczesność produkcji i konsumpcji usług transportu miejskiego wymaga dostosowania
rozmiarów podaży usług do maksymalnych rozmiarów popytu. Największe zapotrzebowanie
na przewozy transportem miejskim występuje w czasie tzw. szczytów przewozowych, czyli
okresów wzmożonego ruchu pasażerskiego związanego z dojazdami i z powrotami z pracy
i szkoły. Wobec braku możliwości produkowania usług transportowych na zapas, np. w okresie pozaszczytowym, potencjał przewozowy transportu miejskiego jest wykorzystywany
w pełni na ograniczonej przestrzeni i w ograniczonym czasie. Brak możliwości wyprodukowania zapasów podaży powoduje konieczność posiadania rezerw potencjału przewozowego na
wypadek zwiększonego popytu w związku z wystąpieniem potrzeb o charakterze incydentalnym lub na wypadek awarii środka transportowego111.
Stopień wykorzystania potencjału przewozowego odzwierciedla wskaźnik przeciętnego dobowego czasu kursowania jednego pojazdu. Wskaźnik ten jest wyznaczany przez rzeczywisty
czas kursowania pojazdów w ciągu doby. Część z nich pracuje na dwie zmiany przez cały
dzień, a część tylko na jedną, w szczytach przewozowych.
Jednoczesność produkcji i konsumpcji usług na rynku transportu miejskiego może powodować zakup usługi o odmiennym standardzie niż jest to określone w rozkładzie jazdy. Oferowany kurs może nie zostać wykonany lub zostać przerwany z powodu awarii. Może być wykonany pojazdem rezerwowym o gorszym standardzie lub z opóźnieniem wynikającym
z kongestii drogowej. Obniżenie parametrów usługi może następować z winy przewoźnika
lub z przyczyn niezależnych od niego. Pasażer niezadowolony z jakości usług może przerwać
jej konsumpcję na najbliższym przystanku lub zmienić w przyszłości środek transportu112.
Negatywne skutki jednoczesności produkcji i konsumpcji usług transportu miejskiego mogą
zmniejszać władze publiczne poprzez:


stosowanie określonych instrumentów różnicujących godziny rozpoczęcia i kończenia
pracy i nauki;



zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;



rozwiązania taryfowe ograniczające prawo do przejazdów bezpłatnych i określonych
ulgowych oraz zapewniające możliwość zakupu tańszych biletów obowiązujących poza szczytem przewozowym.

111

O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku ..., s. 57.

112

A. Rudnicki, W. Starowicz: Transport miejski. „Przegląd Komunikacyjny” 2005, nr 12, s. 72.
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Dwukierunkowość produkcji usług transportu miejskiego wynika z jego wehikułowego charakteru i polega na konieczności powrotnego przebiegu pojazdu w celu rozpoczęcia kolejnego
kursu w określonej relacji z danego miejsca. W sytuacji gdy potrzebie transportowej w jednym kierunku zazwyczaj nie towarzyszy identyczna potrzeba w kierunku przeciwnym, istnieje
ryzyko, że środek transportowy nie będzie w pełni wykorzystany powracając do miejsca docelowego113.
Konsekwencją dwukierunkowości usług transportu miejskiego jest konieczność dostosowania
zdolności przewozowej do odcinków trasy o największym napełnieniu w kierunku dominującym. Jednoczesność produkcji i konsumpcji usług powoduje bezpowrotną utratę tej części
zaoferowanej podaży, która przewyższa popyt na mniej obciążonym kierunku oraz odcinkach
tras. Przykładowe wykorzystanie podaży na linii transportu miejskiego przedstawiono na Rys.
27
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Wykorzystanie zdolności przewozowej (podaży) między kolejnymi przystankami

Rys. 27. Wykorzystanie zaoferowanej podaży na linii transportu miejskiego w kierunku
o dominującym popycie

Źródło: opracowanie własne.

Wraz z oddalaniem się od przystanku początkowego wykorzystanie podaży zazwyczaj wzrasta, aż do osiągnięcia wartości największej. Najczęściej między przystankami skrajnymi wykorzystanie podaży jest najmniejsze.

113

R. Tomanek: Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego

w Katowicach, Katowice 2004, s. 20.
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Stopień wykorzystania podaży mierzy się współczynnikiem przeciętnego napełnienia, który
wyraża relacja liczby pasażerokilometrów wykonanych w określonym czasie do liczby wykonanych miejscokilometrów. Współczynnik ten oblicza się według następującego wzoru114:
n

W pz 

 Pl

i i

1
n

C  li K i
1

gdzie:
η

- ogólna liczba odcinków tras;

Pi

- liczba pasażerów na odcinku i w kierunku od 1 do η;

li

- długość odcinka i;

C

- liczba miejsc w pojeździe;

Ki

- liczba pojazdów przejeżdżających odcinek, dla którego ustalono Pi.

Współczynnik przeciętnego zapełnienia pojazdów transportu miejskiego dla całej doby waha
się w granicach 30-35%. W czasie szczytów przewozowych często oscyluje w granicach
50%. Oznacza to, że dla wykonania jednego pasażerokilometra transporcie miejskim trzeba
zaoferować ok. 2 miejscokilometrów.
Regularność produkcji usług transportu miejskiego oznacza, że odbywa się ona według określonego rozkładu jazdy, obejmującego trasę, przystanki i godziny odjazdów. Odcinki ulic, po
których poruszają się pojazdy w ramach regularnej obsługi określa się mianem tras. Usługa
transportowa powinna być realizowana na liniach komunikacyjnych prowadzących po określonych trasach z zachowaniem wyszczególnionych w rozkładzie jazdy godzin odjazdów
oraz z zatrzymywaniem na określonych przystankach115.
Linie komunikacyjne łączą po danej trasie określone punkty w przestrzeni. Są one oznakowane najczęściej cyfrowo, ale także spotyka się oznakowanie literowe, literowo-cyfrowe
lub rzadziej oznakowanie za pomocą kolorów lub nazw własnych. Oznakowanie kolorami

114

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 78.

115

O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku ..., s. 58.
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stosowane jest powszechnie w metrze. W transporcie naziemnym stanowi najczęściej uzupełnienie innych oznaczeń, w celu np. podkreślenia charakteru linii nocnej czy pospiesznej116.
Na określonej trasie może funkcjonować jedna lub więcej linii. Na obszarach peryferyjnych lub podmiejskich występują z reguły trasy, na których funkcjonują pojedyncze linie.
Podobnie jest w przypadku linii komunikacyjnych mających charakter uzupełniający w stosunku do podstawowych, których zadaniem jest zapewnienie lepszej dostępności do transportu miejskiego. W dużych miastach, na trasach przebiegających przez śródmieście można
spotkać nawet kilkanaście linii.
W układzie linii transportu miejskiego występują linie prowadzące najkrótszą trasą między
określonymi punktami oraz linie o różnych współczynnikach wydłużenia drogi. Te pierwsze
są uruchamiane najczęściej w relacji osiedle mieszkaniowe – centrum lub osiedle mieszkaniowe – dzielnice przemysłowe, gdyż w tych relacjach można spodziewać się wysokich natężeń ruchu pasażerskiego. Walorem linii prowadzących najkrótszą trasą jest minimalizowanie
czasu przejazdu, ale przy mniejszej bezpośredniości i dostępności połączeń. Bardzo często
są to linie kończące swój bieg w centrum (na Rys. 28 litera „A”). Trasy wydłużone pełnią rolę
podstawową jedynie w sytuacjach, gdy natężenie ruchu jest mniejsze, a w pozostałych przypadkach traktowane są uzupełniająco. Ich zaletą jest większa dostępność oraz bezpośredniość połączeń.
Układ tras transportu miejskiego powinien być wyznaczony przez kierunki i natężenie ruchu
pasażerskiego. Racjonalne połączenie dzielnic miejskich i obszarów podmiejskich ze śródmieściem zapewnia układ linii promienistych, prowadzących przez śródmieście do jego obwodu
(na Rys. 28 litera „B”). Występuje w ten sposób zagęszczenie linii na obszarze śródmiejskim,
co umożliwia lepsze zaspokajanie potrzeb przewozowych zgłaszanych w obrębie śródmieścia
na krótkich odcinkach (na Rys. 28 litera „D”). Łączenie przeciwległych dzielnic liniami średnicowymi (na Rys. 28 litera „C”) przechodzącymi przez śródmieście jest celowe tylko w przypadku istnienia odpowiednio dużego zapotrzebowania na przejazdy w relacjach międzydzielnicowych. Jednak takie przeprowadzenie linii komunikacyjnych może spowodować brak
punktualności, w związku z kongestią drogową, szczególnie w centrum dużych miast. Jednym
ze sposobów na ominięcie kongestii jest wprowadzenie linii obwodowych, które nie wjeżdżają
do ścisłego centrum, przejeżdżając jedynie po obwodzie śródmieścia (na Rys. 28 litera „E”).

116

Ibidem, s. 59.
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Rys. 28. Układ linii transportu miejskiego łączących śródmieście z dzielnicami mieszkaniowymi oraz w obrębie śródmieścia

Źródło: opracowanie własne.

Długość linii transportu miejskiego uzależniona jest od wielkości miasta i oscyluje przeważnie
w miastach średnich w przedziale 6-9 km oraz w miastach dużych 10-16 km. Wraz z rozwojem przestrzennym miast, wielkości te zwiększają się. Przy obsłudze komunikacyjnej osiedli
podmiejskich, a także gmin ościennych długości tras dochodzą nawet do 50 km (np. w aglomeracji górnośląskiej).

4.3. Uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w transporcie miejskim
Podstawowym zadaniem transportu miejskiego jest oferowanie usług przewozowych wewnątrz obszarów zurbanizowanych. Usługi te charakteryzują się określonymi cechami, których zbiór tworzy ofertę przewozową. W zakres oferty przewozowej wchodzą:


rodzaj oraz układ tras i linii;



rozkłady jazdy (kierunek jazdy, przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów);



taryfa, system biletowy, dostępność biletów i przepisy porządkowe;



przystanki jako miejsce oczekiwania, wsiadania i wysiadania;



pojazdy;



stopień realizacji rozkładu jazdy;



obsługa pasażerów przez kierowców (motorniczych), konduktorów, kontrolerów i pozostałych pracowników;
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zakres i sposób informowania o świadczonych usługach.

Przedstawione elementy oferty przewozowej powinny stanowić określony system poddawany
optymalizacji pod kątem dążenia do zaspokojenia potrzeb przewozowych na założonym poziomie.
Kształtowanie oferty przewozowej w transporcie miejskim jako systemu odpowiadającego
potrzebom przewozowym oraz preferencjom i zachowaniom komunikacyjnym ludności ulega
oddziaływaniu określonych uwarunkowań. Podstawowymi uwarunkowaniami są117:


rynkowe;



organizacyjno-zarządcze;



prawne;



społeczno-polityczne;



ekonomiczno-finansowe;



personalno-kulturowe;



marketingowe.

Niektóre uwarunkowania oddziałują na kształtowanie oferty przewozowej pozytywnie. Niektóre natomiast negatywnie.
Część uwarunkowań ma charakter zewnętrzny i można na nie oddziaływać za pomocą określonych podmiotów zewnętrznych. Natomiast część z nich to uwarunkowania wewnętrzne,
które są w gestii organizatorów i przewoźników działających w transporcie miejskim.
Organizatorzy i przewoźnicy kształtując ofertę przewozową muszą w praktyce swojej działalności uwzględniać wszystkie przedstawione uwarunkowania i tak postępować, żeby przy danych uwarunkowaniach zapewnić możliwie najlepszą ofertę przewozową. Jednocześnie organizatorzy i przewoźnicy powinni oddziaływać w kierunku zmiany niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności prawnych.
Uwarunkowania rynkowe kształtowania oferty przewozowej w transporcie miejskim wynikają
przede wszystkim z:


117

zapotrzebowania na przemieszczenia wewnątrz obszarów zurbanizowanych;

O. Wyszomirski: Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej. Zbiór

referatów XXXI Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej. IGKM, Warszawa 2006, s. 36-53.
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konkurencji pomiędzy transportem komunalnym a innymi rodzajami transportu publicznego i transportem indywidualnym.

Potrzeby przewozowe występujące wewnątrz obszarów zurbanizowanych mogą być zaspokojone w różny sposób. Transport miejski organizowany przez gminy jako ich zadanie własne
konkuruje z innym transportem publicznym oraz z transportem indywidualnym, realizowanym
głównie samochodami osobowymi. Oferta przewozowa transportu komunalnego powinna być
tak ukształtowana, aby zapewniała wysoki stopień konkurencyjności jej usług w stosunku
do przewozów innym transportem publicznym i samochodami osobowymi.
W Polsce w wielu miastach usługi przewozowe świadczą przewoźnicy konkurencyjni w stosunku do transportu komunalnego. Eksploatują oni autobusy, midibusy i minibusy, przejmując z transportu komunalnego w większości pasażerów nieposiadających uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Skala i siła konkurencji ze strony tych przewoźników zależy
od poziomu oferty przewozowej transportu komunalnego. Im wyższy poziom oferty przewozowej transportu komunalnego, tym trudniej niezależnym przewoźnikom konkurować z nim
i odwrotnie. Im niższy poziom oferty przewozowej transportu komunalnego, tym łatwiej niezależnym przewoźnikom konkurować z nim. Przykłady niektórych miast wskazują, że wysoki
poziom oferty przewozowej transportu komunalnego jest w stanie praktycznie wyeliminować
konkurencję ze strony niezależnych przewoźników, ponieważ nie są oni wówczas w stanie
znaleźć dla siebie odpowiedniej niszy rynkowej.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku konkurencji ze strony samochodów osobowych. Przewaga samochodu osobowego w miastach nad transportem zbiorowym wynika
przede wszystkim z jego nieograniczonej dyspozycyjności (24 godziny na dobę), możliwości
dotarcia do prawie wszystkich punktów miasta (z wyjątkiem ulic administracyjnie zarezerwowanych dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji miejskiej), możliwości wygodnego
przewozu dużej ilości zakupów i dokonywania przeprowadzek, możliwości unikania uciążliwych towarzyszy przejazdu, relatywnie niskich kosztów oraz możliwości korzystania w czasie
przejazdu z mediów118. Jeżeli transport zbiorowy chce być konkurencyjny w stosunku do samochodu osobowego w zaspokajaniu potrzeb przewozowych, to musi zaoferować wysoką
jakość usług. W interesie władz, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie miasta i które
powinny dążyć do racjonalizacji poziomu kosztów społecznych jego funkcjonowania leży,
żeby przeważającą część tych potrzeb przewozowych zaspokajał transport zbiorowy. W tym

118

J. Burnewicz: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005, s. 26.
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celu władze te powinny stwarzać transportowi zbiorowemu warunki umożliwiające zapewnienie atrakcyjnej oferty przewozowej.
Najlepsze warunki do kształtowania oferty przewozowej występują w transporcie regulowanym z konkurencją na rynku.
Przewoźnicy funkcjonujący w transporcie miejskim niezależnie od modelu organizacyjnozarządczego powinni odejść od obowiązującego kiedyś techniczno-operacyjnego punktu widzenia i skoncentrować się na popycie. Konkurencja między przewoźnikami wzmocniła tę
tendencję. W jej warunkach operatorzy odczuwając presję rynku wprowadzają nowoczesne
instrumenty zarządzania119.
System organizacyjno-zarządczy zakładający funkcjonowanie transportu regulowanego
z konkurencją na rynku nie wymusza prywatyzacji przewoźników komunalnych. Jeżeli w systemie tym ma działać przewoźnik komunalny, to jednak muszą istnieć warunki do konkurencji ze strony przewoźników prywatnych. W sytuacji konkurencji ze strony przewoźników prywatnych przewoźnik komunalny będzie zmuszony do transferu metod zarządzania ze strony
sektora prywatnego. Wynikną z tego znaczące korzyści i zaangażowane strony (przewoźnik,
organizator, władze publiczne) skorzystają na tym finansowo120.
Ważne znaczenie z punktu widzenia kształtowania oferty przewozowej w transporcie miejskim ma także obowiązujące prawo. Działalność transportu miejskiego podlega regulacji
prawnej różnych ustaw i rozporządzeń. W rezultacie można stwierdzić, że jest ona krępowana nadmiarem regulacji. Pomimo tego brakuje uregulowań prawnych, które wyznaczałyby
transportowi miejskiemu właściwe miejsce w działalności gospodarczej, uwzględniające jej
specyfikę, wynikającą z wypełniania zadania własnego gmin nałożonego ustawą o samorządzie gminnym.
Do podstawowych aktów prawnych determinujących kształtowanie oferty przewozowej
w transporcie miejskim można zaliczyć:


119

Ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe121;

A. Schuchmann, S. Oertli: Czy transport publiczny może rzeczywiście odnieść korzyści ze wzorców zarządzania

stosowanych w sektorach prywatnych? „ Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2005, nr 86, s. 15-16.
120

Ibidem, s. 17.

121

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, tekst jednolity. (Dz. U. 2003 nr 58 poz. 515 z późn.

zm.)
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Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym122;



Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych123;



Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców124.

Poza wymienionymi ustawami ofertę przewozową transportu miejskiego w znacznym stopniu
determinują jeszcze:


ustawy nakładające obowiązek świadczenia przejazdów ulgowych i bezpłatnych
dla określonych grup ludności;



Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych125;



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych126.

Znaczenie Ustawy prawo przewozowe w kształtowaniu oferty przewozowej w transporcie
miejskim wynika z regulowania przez nią stosunków pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem.
Ważnym ograniczeniem w kształtowaniu oferty przewozowej w transporcie miejskim jest
pozbawienie przewoźnika w przedmiotowej ustawie możliwości skutecznej kontroli biletów. W
rezultacie Ustawa prawo przewozowe daje osobom nie chcącym uiścić opłaty za przejazd
możliwość bezpłatnego, nieuprawnionego przejazdu i uniknięcia konsekwencji finansowych
związanych z takim przejazdem w sytuacji, w której kontrolerowi biletów nie uda się uzyskać
pomocy policji lub straży miejskiej.
Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym przewoźnicy świadczący usługi na rzecz samorządu gminnego na podstawie umów są traktowani pod względem wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia gospodarczego tak samo, jak przewoźnicy funkcjonujący niezależnie. Każ-
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Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jednolity. (Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2088

z późn. zm.)
123

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 879)

125

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jednolity. (Dz. U. 1999 nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

i Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jednolity. (Dz. U. 2001 nr 79 poz. 854 z późn.
zm.)
126

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926

z późn. zm.)
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da, nawet najmniejsza zmiana rozkładu jazdy, podyktowana względami rynkowymi, wymaga
zmiany zezwolenia, a to pociąga za sobą upływ czasu i koszty.
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dotyczy wszystkich podmiotów działających
w transporcie miejskim. Zwolnieni z jej stosowania są przewoźnicy w sytuacji, gdy działają
oni w warunkach konkurencji. W całej rozciągłości przepisy Prawa zamówień publicznych
muszą wykorzystywać jednostki i zakłady budżetowe. Podmiotami o takim statusie są przede
wszystkim zarządy transportu miejskiego, pełniące rolę organizatora komunikacji.
Ustawa o czasie pracy kierowców ogranicza możliwość elastycznego zatrudniania kierowców
w sytuacjach, w których nie pociągnęłoby to za sobą zagrożenia bezpieczeństwa czy też utraty zdrowia przez te osoby. W niektórych przypadkach ofertę dostosowuje się do możliwości
pracy kierowców. W innych przypadkach, w których o ofercie decyduje niezależny od przewoźników organizator, przewoźnicy i pośrednio organizator ponoszą wyższe koszty zatrudnienia kierowców.
Kilka ustaw i aktów prawnych niższej rangi wyznaczają obowiązek świadczenia przez komunikację miejską przejazdów ulgowych i bezpłatnych dla określonych grup pasażerów. Obowiązek świadczenia usług przewozowych na szczególnych warunkach ogranicza swobodę
kształtowania oferty przewozowej. Jednocześnie przewoźnik (organizator) z tytułu odbywania
przejazdów na podstawie biletu ulgowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego nie
uzyskuje jakiejkolwiek rekompensaty finansowej z budżetu państwa.
Z punktu widzenia swobody kształtowania oferty przewozowej najpoważniejszym ograniczeniem wynikającym z ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych jest brak
możliwości uruchamiania linii specjalnych, jako dodatkowej oferty, na których nie obowiązywałyby jakiekolwiek socjalne uprawnienia.
Ustawa kodeks pracy oraz Ustawa o związkach zawodowych determinują kształtowanie oferty przewozowej, utrudniając elastyczność zatrudniania pracowników oraz nie pozwalając
na proefektywnościowe prowadzenie polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników.
Ustawa o ochronie danych osobowych nie pozwala z kolei na właściwe realizowanie badań
marketingowych z wybranymi losowo mieszkańcami. Organizator transportu miejskiego nie
jest w stanie otrzymać zgody na uzyskanie imion i nazwisk osób wylosowanych do tych badań. Taka sytuacja utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, dotarcie do wylosowanych osób,
przekreślając później możliwość uznania próby za reprezentacyjną i zastosowania metod
wnioskowania statystycznego.
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Uznanie transportu miejskiego w ustawie o samorządzie gminnym za zadanie własne gmin
powoduje, że jego oferta przewozowa jest przedmiotem zainteresowania radnych i urzędników oraz przedstawicieli różnych organizacji społecznych, tzw. organizacji pozarządowych. Z
kolei charakter działalności transportu miejskiego jako służby publicznej, zaspokajającej powszechnie i masowo występujące potrzeby przewozowe wewnątrz obszarów zurbanizowanych, wywołuje zainteresowanie jego ofertą ze strony poszczególnych mieszkańców.
Na szczeblu rady miasta uchwalane są dokumenty stanowiące podstawę kształtowania oferty
przewozowej. Dokumentami tymi są:


studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;



miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;



strategia rozwoju miasta;



polityka transportowa miasta;



plan rozwoju transportu publicznego.

W dokumentach tych wyznaczane są ramy dla kształtowania oferty przewozowej oraz
w przypadku ostatniego z nich szczegółowe rozwiązania dotyczące układu tras i linii oraz
intensywność obsługi komunikacyjnej. Są one z reguły opracowywane przez fachowców,
którzy biorą pod uwagę określone wytyczne społeczno-polityczne. W dyskusji nad nimi, najpierw na szczeblu komisji rady miasta a następnie samej rady miasta jest jednak miejsce dla
określonych korekt, które mogą mieć podłoże społeczno-polityczne. W określonych przypadkach projekty podlegają szerszej dyskusji i zgłaszaniu uwag, co stanowi przesłankę do kolejnej ingerencji w ich treść.
Na szczeblu rady gminy uchwalane są też taryfy opłat za usługi komunikacji miejskiej i przepisy porządkowe. Projekty tych uchwał przygotowywane są z reguły przez organizatora
transportu miejskiego, który musi jednak uwzględniać określone wytyczne o charakterze społeczno-politycznym. Szczególnie trudnym problemem jest uchwalanie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Z różnych stron wywierane są na miejscowych polityków naciski
do rozszerzenia zakresu tych uprawnień. W rezultacie przepisy taryfowe dotyczące uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych są znacznie szersze od obowiązkowych, wynikających ze stosownych ustaw. Zakres uprawnień jest zróżnicowany w przekroju poszczególnych miast, uwzględniając, bądź też nie, określone grupy ludności jako podmioty ulg i zwolnień w opłatach.
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W miastach o rozwiniętej demokracji funkcjonują rady dzielnic, które także wykazują określoną aktywność na gruncie zgłaszania postulatów dotyczących oferty przewozowej. Postulaty te dotyczą przede wszystkim nowych połączeń, zmiany tras i zwiększenia częstotliwości,
wydłużenia okresu funkcjonowania linii.
Poza radami dzielnic postulaty przedstawiają jeszcze różne organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz poszczególni mieszkańcy.
Przygotowywanie i wdrażanie oferty przewozowej w transporcie miejskim wymaga określonych źródeł finansowania. Dopłaty budżetowe są ważnym i o rosnącym udziale źródłem finansowania usług transportu miejskiego. O konieczności wzrostu znaczenia i udziału tego
źródła decydują:


rozwój motoryzacji zabierający transportowi miejskiemu najbardziej wartościowych
pasażerów oraz pogarszający warunki jego funkcjonowania na drogach;



wzrost liczby uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz liczby osób posiadających te uprawnienia;



wzrost wymagań dotyczących jakości usług;



wzrost cen czynników produkcji usług;



rosnący poziom elastyczności cenowej popytu.

Z usług transportu miejskiego korzystają pasażerowie o różnych cechach personalnych i poziomie kultury. Podobnie usługi te świadczą, mając bezpośredni styk z klientem, osoby o odmiennych cechach personalnych i poziomie kultury. Stanowi to określone uwarunkowania
kształtowania oferty przewozowej.
Biorąc pod uwagę cechy personalne i poziom kultury pasażerów należy kształtując ofertę
przewozową dążyć do przeciwdziałania różnym przejawom patologii i agresji.
Skuteczne rezultaty w zakresie kształtowania bezpieczeństwa w transporcie miejskim osiąga
się wówczas, gdy działania realizowane są wielokierunkowo i kompleksowo. Do najważniejszych działań poprawiających bezpieczeństwo można zaliczyć127:


zmiany w lokalizacji niektórych punktów komunikacyjnych oraz w architekturze i wyposażeniu przystanków;



127

zapewnienie właściwych stref dojścia do przystanków;

S. Zamkowska: Bezpieczeństwo podróży ..., op. cit., s. 8.
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właściwe ukształtowanie konstrukcyjne taboru oraz wyposażenie taboru w kamery;



skuteczne systemy łączności sterowania ruchem i kontroli;



poprawę kultury jazdy;



szybkie usuwanie szkód związanych z wandalizmem;




zwiększenie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa;



właściwe działania legislacyjne, w tym karne.

Przeciwdziałając obniżaniu przychodów należy zapewnić z jednej strony skuteczną i z drugiej
kulturalną kontrolę biletów. Dobrym rozwiązaniem wydaje się konkurencja własnej i zewnętrznej kontroli biletów. Wychodząc z założenia o konieczności zapewnienia wysokiej kultury pracy kontrolerów oraz posiadania przez kontrolerów wiedzy z zakresu marketingu, socjologii, psychologii i pedagogii oraz umiejętności językowych, niektóre firmy dążą do zatrudniania na stanowiskach kontrolerów biletów osób z wyższym wykształceniem (licencjat).
Dobór pracowników mających kontakt z klientem wymaga zastosowania w kształtowaniu
oferty przewozowej transportu miejskiego zarządzania zasobami ludzkimi.
Oferta przewozowa transportu miejskiego powinna być kształtowana marketingowo na zasadach zarządzania marketingowego. Oznacza to, że organizatorzy i przewoźnicy powinni opracowywać strategie marketingowe, służące realizacji celów dotyczących oferty przewozowej.
Podstawą zarządzania marketingowego w transporcie miejskim powinny być badania marketingowe. Bez informacji z badań marketingowych nie jest się w stanie prawidłowo kształtować oferty przewozowej.

4.4. Rozkład jazdy w transporcie miejskim
Rozkład jazdy, obejmujący trasę, przystanki i godziny odjazdów, jest podstawowym elementem oferty przewozowej, determinującym zarówno przychody, jak i koszty realizacji usług.
Nowoczesny rozkład jazdy musi być opracowany według ściśle określonych zasad, zapewniających jego dostosowanie do potrzeb przewozowych i warunków ruchu. Algorytm systemowego, zintegrowanego w skali sieci komunikacyjnej opracowania rozkładu jazdy, składa się
z 10 etapów.
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Badania marketingowe potrzeb przewozowych lub popytu

Ustalenie trasy linii

Określenie charakteru linii w zakresie liczby przystanków i okresu kursowania

Obliczenie międzyprzystankowych czasów jazdy
- zróżnicowanych dla poszczególnych okresów doby i rodzajów dni –
i ich zsumowanie dla całej linii

Wybór standardów częstotliwości dla poszczególnych rodzajów dni tygodnia
i okresów doby – w powiązaniu z określeniem typów taboru do obsługi linii
Zbudowanie tabel koordynacji – matematycznych schematów następstw czasowych koordynacji linii na przystankach węzłowych

Wyznaczenie odjazdów z przystanków krańcowych

Łączenie szeregów kursów w brygady, przeznaczone do obsługi przez jeden pojazd, łączenie brygad w zadania

Sporządzenie rozkładów jazdy w postaci uproszczonej – dla przewoźników, służb
dyspozytorskich i kontrolnych oraz przygotowanie tabliczek dla kierowców

Druk tabliczek przystankowych i ulotek dla pasażerów,
generowanie rozkładów internetowych
Rys. 29. Etapy opracowania rozkładu jazdy

Źródło: opracowanie własne.

Prace związane z konstrukcją rozkładu jazdy powinny rozpocząć się od analizy wyników badań potrzeb przewozowych lub popytu. Modelując sieć transportu miejskiego należy dążyć do
wyeliminowania sytuacji, w których wybrane kursy (linie) charakteryzuje popyt lub (i) przychodowość istotnie różniące się od wartości przeciętnych dla sieci komunikacyjnej. Należy
zarówno likwidować kursy (linie) skrajnie nierentowne, jak i rozwijać ofertę osłabiającą wysoką rentowność określonych połączeń, ponieważ w dłuższym okresie rentowność ta z reguły
przyciąga konkurencję. Większość organizatorów transportu dysponujących wynikami badań
marketingowych popytu koncentruje się wyłącznie na kwestii likwidowania połączeń skrajnie
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nierentownych, uznając kursy i linie o największej przychodowości za optymalne, a więc niewymagające jakiejkolwiek korekty.
Kolejnym krokiem w konstrukcji rozkładu jazdy jest ustalenie – na podstawie konfrontacji
wyników badań potrzeb przewozowych z możliwościami technicznymi infrastruktury drogowej
– szczegółowych tras projektowanych linii.
W ramach jednej linii może być wytyczonych kilka wariantów tras, zawsze jednak powinien
być wskazany wariant podstawowy. Pozostałe warianty trasy linii mogą różnić się od podstawowego przystankami krańcowymi lub (i) określonymi przystankami pośrednimi (np. w przypadku realizacji w danym wariancie trasy zajazdu na przystanek położony poza wariantem
podstawowym).
O przynależności wariantu trasy do linii decyduje oznakowanie, z jakim realizowane są przewozy. Podstawową funkcją oznakowania linii jest identyfikacja usługi w świadomości konsumentów, mająca przede wszystkim na celu utrwalenie pozytywnych właściwości usługi, ale
także ułatwiająca dokonanie wyboru przez konsumenta najwłaściwszej dla niego usługi.
Wszystkie warianty trasy linii mogą być realizowane z jednakowym oznakowaniem lub
z oznakowaniem zróżnicowanym, lecz wskazującym na jakąś zależność (np. A i A bis, 2 i 2A,
102 i 202). Wybór sposobu oznakowania linii pozostaje wyłącznie w gestii organizatora, ponieważ obecnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne w zakresie wydawania zezwoleń na
wykonywanie przewozów osób nie nakładają na ubiegających się o zezwolenie przewoźników
obowiązku sprecyzowania oznakowania handlowego, z jakim na danej linii realizowane będą
przewozy. Kryterium właściwej identyfikacji danej usługi przez konsumentów jest także jedyną przesłanką przyporządkowania poszczególnych wariantów tras do określonych linii. Celowe wydaje się tu wypośrodkowanie pomiędzy rozbudowaną wielowariantowością tras linii,
pozwalającą na spełnianie jednostkowych postulatów pasażerów, a ograniczoną liczbą wariantów tras linii, zwiększającą czytelność oferty organizatora przewozów.
Na etapie ustalania trasy linii należy także dokonać wyboru rodzaju linii.
Według kryterium liczby przystanków można wyodrębnić linie:


zwykłe;



przyspieszone;



pospieszne;



ekspresowe.
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Na liniach zwykłych pojazdy zatrzymują się na każdym przystanku na danej trasie. Linie przyspieszone i pospieszne obsługują tylko wybrane przystanki, przy czym na linii pospiesznej
jest ich mniej niż na linii przyspieszonej. Linie ekspresowe mają natomiast tylko kilka przystanków na początku i końcu trasy.
W dalszej kolejności należy ustalić okres funkcjonowania linii w skali doby. W Polsce linie
dzienne funkcjonują z reguły w godzinach 5-23. W całym tym przedziale kursują pojazdy na
liniach całodziennych, w odróżnieniu od linii szczytowych, na których ruch odbywa się jedynie
w porach największego zapotrzebowania na przewozy.
Linie nocne obejmują swoją obsługą okres zmniejszonego popytu na usługi komunikacyjne
(godziny 23-5) i dlatego przeważnie łączą w sobie odcinki kilku tras linii dziennych. W rezultacie zapewniają połączenia przy większym wskaźniku wydłużenia drogi.
Następnie należy dokonać wyboru okresu funkcjonowania linii w skali czasu dłuższego niż
doba. Projektowane połączenie może być całotygodniowe lub ograniczać się do wybranego
rodzaju dni: powszednich, sobót lub niedziel i świąt. Pod kątem okresu funkcjonowania linii
w wymiarze roku wyróżnia się natomiast linie stałe (całoroczne), sezonowe (np. szkolne
i wakacyjne) oraz incydentalne, których zadaniem jest przede wszystkim obsługa różnego
rodzaju uroczystości i imprez o masowym charakterze.
Po ustaleniu trasy, przystanków i okresów funkcjonowania linii w poszczególnych rodzajach
dni tygodnia, należy obliczyć międzyprzystankowe czasy jazdy i zsumować je dla całej trasy
linii. Na odcinkach tras wspólnych z innymi liniami powinno się ustalać dla wszystkich linii
jednakowe czasy przejazdów.
Czasy jazdy dla różnych okresów doby i rodzajów dni, powinny być zróżnicowane. Wynika to
z różnic w natężeniu ruchu ulicznego i pasażerskiego. W miastach dużych i aglomeracjach,
bardziej podatnych na kongestię drogową, skala dobowego zróżnicowania czasu jazdy może
być dość znacząca.
Dopiero po przygotowaniu zestawów czasów przejazdu na projektowanej linii następuje wybór standardów częstotliwości dla poszczególnych dni tygodnia i okresów doby. Analizując
strukturę podaży przez pryzmat częstotliwości świadczenia usług przewozowych na trasach
obsługiwanych przez więcej niż jedną linię, należy zauważyć, że wspólna częstotliwość kursowania kilku linii o niższej częstotliwości będzie wysoka tylko wówczas, kiedy zapewniona
zostanie rytmiczna obsługa ciągu komunikacyjnego, polegająca na równomiernych odstępach
czasu pomiędzy kolejnymi pojazdami udającymi się w tym samym kierunku. Aby uzyskać
założony efekt, powiązany ze sobą fragment sieci komunikacyjnej powinien funkcjonować
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w danym przedziale czasowym ze wspólną częstotliwością. W rezultacie, określenie standardu częstotliwości sprowadza się do wyboru między podstawowym modułem częstotliwości
kursowania pojazdów w danym fragmencie sieci a jedną z jego wielokrotności. Oznacza to,
że przy formułowaniu koncepcji sieci optymalizacji transportu miejskiego, dysponując ustalonymi już trasami linii, należy dokonać kategoryzacji linii komunikacyjnych pod kątem częstotliwości kursowania, przypisując każdą linię do określonej grupy.
Najczęściej stosowane kategorie linii komunikacyjnych są następujące:


linie priorytetowe (I kategorii) – funkcjonujące w pewnych okresach z częstotliwością
podwojoną w stosunku do modułowej;



linie podstawowe (II kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością równą modułowej;



linie uzupełniające (III kategorii) – funkcjonujące z częstotliwością równą ustalonej
wielokrotności częstotliwości modułowej;



linie marginalne (IV kategorii) – w zasadzie poza systemem koordynacji – funkcjonujące ze zindywidualizowanymi częstotliwościami kursowania.

W miastach małych i średnich – z uwagi na mniejszy popyt – przeważnie nie projektuje się
linii priorytetowych.
Ze względu na konieczność spełnienia postulatu rytmiczności, przy ustalaniu częstotliwości
modułowej powinno się wybierać takty charakteryzujące się powtarzalnością w cyklu 60 minut, czyli: 10, 12 i 15 minut oraz ich krotności. Ograniczeniem stosowania modułu dwunastkowego są niskie częstotliwości kursowania, ponieważ rozkład jazdy linii zakładający odjazdy
pojazdów np. co 36 lub 84 minuty, nie jest już czytelną ofertą dla pasażera. Z kolei zaletą
dwunastki jest duża liczba dzielników, która powoduje jej wysoką przydatność w planowaniu
rozkładów jazdy sieci funkcjonujących z dużą intensywnością, co powinno być cechą charakterystyczną w trakcji elektrycznej.
Wybór standardów częstotliwości powinien być powiązany z wyborem typu taboru przeznaczonego do obsługi linii. Znając wielkość popytu można założyć obsługę linii taborem
o mniejszej pojemności z wysoką częstotliwością kursowania, lub pojazdami wielkopojemnymi, kursującymi odpowiednio rzadziej. Dla pasażerów korzystniejsze jest pierwsze z wymienionych rozwiązań, aczkolwiek dla organizatora jest ono kosztowniejsze. Właściwe dostosowanie pojemności taboru do popytu wymaga szczegółowego określenia w rozkładach jazdy
odpowiedniego pod względem pojemności rodzaju taboru, przeznaczonego do obsługi konkretnego zadania komunikacyjnego. W sytuacji dysponowania przez przewoźnika taborem
o zróżnicowanej pojemności, możliwość eksploatowania poszczególnych rodzajów pojazdów
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zostaje zawężona do odpowiednich grup zadań komunikacyjnych. Obowiązywać przy tym
powinna zasada, że w przypadku awarii pojazdu i braku pojazdu rezerwowego z danego rodzaju, możliwe jest – o ile pozwalają na to warunki drogowe – zastępcze wprowadzenie
do obsługi linii jedynie pojazdu o większej pojemności (np. autobus standardowy może być
zastąpiony przegubowym, ale nie odwrotnie). W przypadku istotnych zmian w dobowym natężeniu ruchu pasażerskiego na danej linii komunikacyjnej, wskazane jest różnicowanie rodzaju taboru przeznaczonego do obsługi linii, uzyskiwane poprzez podmiany pojazdów z innych linii, dzięki łączeniu w zadania komunikacyjne porównywalnych pod względem obciążenia brygad na różnych liniach.
Najtrudniejszym etapem w procesie konstrukcji rozkładu jazdy jest opracowanie tabeli koordynacji, czyli matematycznego schematu następstw czasowych koordynacji linii na głównych
ciągach oraz zapewnienia przesiadek w punktach węzłowych. Celowość koordynacji obsługi
komunikacyjnej ciągów determinuje pewna specyficzna cecha popytu na usługi transportu
miejskiego, wynikająca z relatywnie wysokiej częstotliwości kursowania pojazdów w miastach. Jest nią prawie liniowy, tj. w niewielkim stopniu spolaryzowany rozkładowymi godzinami odjazdów środków transportowych, rozkład czasowy pojawiania się klientów na przystankach. Wyjątek od tej reguły stanowią jedynie godziny poranne, w których większość podróży rozpoczyna się z miejsc zamieszkania, z których dotarcie pasażerów na przystanki
w większym stopniu powiązane jest z rozkładowymi godzinami odjazdów. Oznacza to, że
poza okresem porannym, rytmiczność obsługi poszczególnych ciągów komunikacyjnych ma
bardzo duże znaczenie w spełnieniu postulatu częstotliwości, determinując czas oczekiwania
pasażera, co z kolei – zwłaszcza w sytuacji możliwości substytuowania przejazdu środkiem
transportu zbiorowego przejściem pieszym – ma także znaczący wpływ na przychody organizatorów usług przewozowych.
Tabele koordynacji w mniej skomplikowanych sieciach komunikacyjnych (miasta małe i średnie) można konstruować przy użyciu elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, w sieciach
większych wymagają natomiast zastosowania specjalistycznego, przez co kosztownego,
oprogramowania komputerowego. Konstruowanie tabel jest tym łatwiejsze, im wyższa jest
częstotliwość modułowa oraz im mniejsza jest liczba synchronizowanych linii i punktów węzłowych, na których poddawana jest rytmizacji obsługa ciągów komunikacyjnych.
Fragment tabeli koordynacji dla linii trolejbusowych obsługujących gdyńskie dzielnice Chylonia i Cisowa przedstawia Tabela 9, natomiast danych wejściowych do niej dostarczają zilustrowany na Rys. 30. schemat tras synchronizowanych linii oraz ustalone dla danego przedziału czasowego dnia powszedniego czasy przejazdów dla poszczególnych linii.
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25, 26, 30
Cisowa Sibeliusa
26, 30

Pustki Cisowskie
28

3 Maja – Hala
25, 28
Dw. Gł. PKP
22, 30

ul. Świętojańska

22, 30

28

25

22, 27, 28

25, 28

Cisowa SKM
22, 25, 27

Orłowo SKM – „Klif”
26

ul. Morska – wspólny ciąg
22, 25, 26, 27, 28, 30

Przystanek
węzłowy
„Morska – Estakada”
Kacze Buki
27

Rys. 30. Schemat tras linii trolejbusowych ZKM w Gdyni obsługujących dzielnice Chylonia
i Cisowa w Gdyni w 2007 r.

Źródło: opracowanie własne.

W przedstawionym przykładzie, celem dla projektanta, jest zapewnienie rytmicznych odjazdów trolejbusów sześciu linii, przejeżdżających w przedziale czasowym od godziny 13.30
do 17.30 w dniu powszednim przez przystanek węzłowy „Morska – Estakada” na wspólnym
ciągu komunikacyjnym. Jednocześnie dość ważna jest synchronizacja cząstkowa linii 22, 27
i 28 oraz 25, 26 i 30 na wspólnych ciągach z Cisowy, 22 i 30 oraz 25 i 28 na odcinkach tras
do Dworca Głównego PKP i pętli przy ul. 3 Maja (obok Hali Targowej), a także 26 i 27
na wspólnym odcinku trasy do Orłowa i Kaczych Buków.
Tabela koordynacji upraszcza proces konstrukcji zsynchronizowanych rozkładów jazdy, ponieważ pozwala na zastąpienie dość trudnego dodawania i odejmowania godzin, relatywnie
łatwiejszymi działaniami na niewielkich liczbach, przedstawiających najniższe możliwe – przy
ustalonej częstotliwości – końcówki minut odjazdów. Fragment tej samej tabeli koordynacji,
którą opisano w Tabela 9, konstruowanej przy pomocy elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, zaprezentowano na Rys. 31.
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Tabela 9
Tabela koordynacji rozkładów jazdy (przykład ZKM w Gdyni z 2007 r.*)

Dane wejściowe – czasy jazdy w minutach dla godzin szczytu popołudniowego
kierunek: CISOWA ► ŚRÓDMIEŚCIE

kierunek: ŚRÓDMIEŚCIE ► CISOWA

Linia

odcinek:
przystanki krańcowe
– „Morska – Estakada”

odcinek:
„Morska – Estakada”
– przystanki krańcowe

odcinek:
przystanki krańcowe
– „Morska – Estakada”

odcinek:
„Morska – Estakada”
– przystanki krańcowe

22

11

25

26

11

25

13

16

16

13

26

12

24

27

14

27

11

44

46

11

28

16

16

16

18

30

12

25

26

14

Dane wyjściowe – obliczenia koordynacyjne minut odjazdów
kierunek: CISOWA ► ŚRÓDMIEŚCIE
Linia

przystanki
krańcowe

„Morska –
Estakada”

przystanki
krańcowe

Odjazd

odjazd

22

10

25

kierunek: ŚRÓDMIEŚCIE ► CISOWA
przystanki
krańcowe

„Morska –
Estakada”

przystanki
krańcowe

przyjazd

postój
w
minutach

odjazd

Odjazd

przyjazd

postój
w
minutach

06

01

7 lub 22

08

04

00

10

05

03

04

11

00

01

14

6 lub 21

26

11

08

01

8 lub 23

09

06

05

6 lub 21

27

05

01

00

13

13

06

05

6 lub 21

28

10

11

12

11

08

09

12

13

30

02

14

09

6 lub 21

00

11

10

7 lub 22

* - dzień powszedni, szczyt popołudniowy od 13:30 do 17:30 – moduł 15 minut

Źródło: opracowanie własne.

W analizowanym okresie sieć komunikacyjna funkcjonuje z częstotliwością modułową 15
minut. Dzięki rytmicznej częstotliwości, każdy odjazd można sprowadzić do postaci obliczeniowej mniejszej niż 15: najpierw eliminując godzinę (przy cyklu częstotliwości będącym
dzielnikiem 60, odjazdy powtarzają się w kolejnych godzinach), a potem wybierając najniższą
wartość minut spośród możliwych czterech odjazdów na godzinę. W przedstawionym przykładzie podstawowe znaczenie ma koordynacja substytucyjnych wobec siebie linii 22, 25, 26,
27, 28 i 30 w ciągu ul. Morskiej, efektem której jest uzyskanie na wspólnej trasie naprzemiennej częstotliwości 2-3 minut. Udało się także spełnić wszystkie postulaty synchronizacji
cząstkowych: np. trolejbusy linii 25, 26 i 30 na wspólnej trasie z Cisowy kursują co 5 minut,
a linii 26 i 27 w kierunku Orłowa i Kaczych Buków co 7-8 minut.
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Rys. 31. Fragment tabeli koordynacji z elektronicznego arkusza kalkulacyjnego (przykład
linii autobusowych i trolejbusowych ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: opracowanie własne.

W rozkładzie jazdy konstruowanym za pomocą tabeli koordynacji odjazdy pojazdów poszczególnych linii z przystanków krańcowych są wynikiem zależności odjazdów na ciągu. Można
założyć także sytuację odwrotną – cała sieć dopasowana jest do komplementarnych połączeń
z innym środkiem transportu (np. koleją miejską) w którymś z przystanków krańcowych.
Odstęp pomiędzy przyjazdem pojazdu na pętlę a kolejnym odjazdem także wynika z zależności odjazdów na ciągu i jest określany przez tabelę koordynacji. W zależności od potrzeb,
na każdym z krańców linii, postój może być powiększony o wartość modułu częstotliwości lub
jego dowolną wielokrotność. Dłuższe postoje wyrównawcze powinno się stosować na liniach,
których trasy prowadzą przez śródmieście i w godzinach o największym natężeniu ruchu drogowego. Planując postoje wyrównawcze, należy minimalizować lub eliminować (trakcja elektryczna) wyprzedzanie się pojazdów na jednym peronie pętli.
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Sieciowe, zsynchronizowane planowanie układu komunikacyjnego powoduje, że obsługa
przewozowa większości obszarów miasta ulega radykalnej poprawie. Największe korzyści
zapewnia odczuwana przez pasażerów wysoka, rytmiczna częstotliwość kursowania pojazdów
różnych linii na wspólnych ciągach. Z reguły – wskutek wywołanego synchronizacją wszystkich linii ogólnego spadku prędkości eksploatacyjnej – wdrożenie koncepcji optymalizacji sieci
powoduje, pomimo wzrostu jakości obsługi komunikacyjnej miasta, kilkuprocentowy spadek
realizowanej liczby wozokilometrów. Poprawiają się przy tym warunki pracy kierowców, którym wydłużają się postoje wyrównawcze na przystankach końcowych.
Dodatkowym efektem synchronizacji rozkładów jazdy w skali sieci jest spowodowane rytmicznymi odjazdami na wspólnych ciągach komunikacyjnych uśrednienie wykorzystania taboru, które poprzez wyeliminowanie kursów przeciążonych sprawia wrażenie ogólnie wyższej
częstotliwości kursowania pojazdów (wyniki badań prowadzonych w miastach, w których
obowiązują zindywidualizowane dla poszczególnych linii rozkłady jazdy wykazują bardzo duże
dysproporcje w zapełnieniach pojazdów realizujących kolejne kursy danej linii w tym samym
kierunku, co jest skutkiem odmiennych częstotliwości kursowania pojazdów różnych linii obsługujących wspólnie dany kierunek, gdyż napełnienie w określonym kursie zdeterminowane
jest długością przerwy po poprzednim odjeździe jakiegokolwiek pojazdu w określonym kierunku, a nie tylko pojazdu obsługującego daną linię).
W następnym etapie konstrukcji rozkładów jazdy, wyznaczone przez tabelę koordynacji kursy
w obydwu kierunkach, wraz z ustalonymi czasami postojów wyrównawczych, należy połączyć
w brygady (szeregi) i zadania (brygady na różnych liniach), przeznaczone do obsługi tym
samym pojazdem. Ten etap prac najłatwiej wykonać korzystając z graficznego obrazu rozkładu jazdy, czyli wykresu ruchu – układu współrzędnych, w którym oś X stanowi czas, a oś
Y – przystanki na trasie linii. Krzywe, powstałe z połączenia godzin odjazdów z poszczególnych przystanków, są odwzorowaniem kursów. Zaletą graficznej postaci rozkładu jazdy jest
uwidocznienie miejsc wymijania się pojazdów, przydatne zwłaszcza przy planowaniu ruchu
tramwajów lub kolei miejskiej, korzystających z odcinków jednotorowych o naprzemiennym
kierunku jazdy. Wykresy ruchu (rozkłady graficzne) służą projektowaniu rozkładu jazdy
w oparciu o wykorzystujące je interfejsy komputerowe, ponieważ dobrze ilustrują odstępy
pomiędzy kolejnymi pojazdami wykonującymi kursy w danym kierunku, długość postojów
wyrównawczych i konieczność ewentualnego omijania się pojazdów na pętlach.
Wadą wykresów ruchu jest natomiast ograniczona czytelność, malejąca w miarę wzrostu
liczby kursów i pojazdów obsługujących daną linię. Przy wysokiej częstotliwości kursów na
danej linii, wykresy ruchu nie są w stanie już zmieścić się w całości na monitorach kompute114

rowych, co powoduje konieczność wsparcia procesu projektowania także inną postacią rozkładu jazdy niż graficzna.
W warunkach ustalonych wariantów tras linii i określonych zestawów czasów przejazdów,
możliwe jest stosowanie uproszczonych rozkładów tabelarycznych, zawierających jedynie
godziny przyjazdów i odjazdów z przystanków krańcowych, przyporządkowane do poszczególnych pojazdów. Informacje te, uzupełnione na odwrocie o zestawienia danych eksploatacyjnych, stanowią najczęściej używaną w komunikacji miejskiej postać rozkładu jazdy. Są
one powszechnie stosowane jako wspomaganie planowania w postaci graficznej, oraz w celach rozliczeń organizatorów z przewoźnikami i przez służby dyspozytorskie tych ostatnich.
Istotną niedogodnością rozkładu jazdy w postaci uproszczonej jest zawarcie w nim informacji
o godzinach odjazdów tylko w odniesieniu do przystanków krańcowych. W warunkach stosowania przez organizatora silnie zróżnicowanych czasów przejazdów w zależności od dnia tygodnia i pory doby, odzwierciedlających natężenie ruchu drogowego i pasażerskiego, wyłącznie na podstawie uproszczonej postaci rozkładu tabelarycznego niemożliwe jest określenie godziny odjazdu środka transportowego z konkretnego przystanku pośredniego. Zadanie
to utrudnione jest nawet przy dysponowaniu obowiązującymi w poszczególnych porach doby
zestawami czasów przejazdów, gdyż przy dość krótkich przedziałach ich obowiązywania
na określonym odcinku, bardzo prawdopodobne jest, że badany kurs korzystać będzie z danych charakteryzujących obydwa sąsiadujące ze sobą przedziały czasów przejazdu.
W trakcie pracy kierowcy należy zapewnić tzw. przerwy socjalne. Wyłączenie pojazdu z pracy
na ich czas nie może powodować przerw w funkcjonowaniu linii. Można temu zapobiec poprzez:


umieszczanie przerw w momencie zmiany modułu częstotliwości (najczęściej przy jej
rozrzedzaniu po godzinach szczytu) przy wykorzystaniu pojazdów kursujących tylko
w szczycie;



przejmowanie pojazdów z innych linii na czas odbywania przerw;



czasowe zmniejszenie częstotliwości kursowania sieci komunikacyjnej w okresie
przerw;



zaangażowanie innego kierowcy na czas przerwy;



obsługę poszczególnych zadań przez kierowców zmieniających pojazdy.

115

Po zaplanowaniu przerw socjalnych przygotowywane są rozkłady jazdy w postaci uproszczonej, przeznaczone dla przewoźników, służb dyspozytorskich i kontrolnych. Następuje także
wydruk tabliczek przystankowych.
Poza godzinami odjazdów, tabliczka przystankowa powinna także zawierać dane teleadresowe organizatora linii, jej trasę i kolejne przystanki (wraz z przybliżonym, uśrednionym czasem przejazdu) oraz informacje o taryfie obowiązującej na danej linii. Istotne jest, aby tabliczka przystankowa miała atrakcyjną i czytelną formę graficzną. W transporcie miejskim,
w którym dana usługa identyfikowana jest przez klienta na rynku głównie poprzez oznakowanie linii, powinno być ono mocno uwypuklone. W tabliczce przystankowej warto także zaakcentować kierunek docelowy dla wariantu podstawowego lub obowiązującego tylko
na danym odcinku trasy linii.

Rys. 32. Tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy (przykłady ZKM w Gdyni i MZK
w Słupsku w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku.

Przy wyborze wzoru graficznego tabliczki przystankowej pojawia się często dylemat, czy zestawiać dla każdego odjazdu godziny z minutami, czy też godziny umieścić w pionowych
lub poziomych blokach, obok których w osobnych kolumnach lub wierszach wyspecyfikowane
zostaną minuty kolejnych odjazdów.
Wybór ten zdeterminowany powinien być wynikami badań preferencji pasażerów w tym zakresie, które z reguły lokalnie różnią się, gdyż ma na nie duży wpływ tradycyjnie już stosowana forma graficzna tabliczki przystankowej w danym mieście. Informacja o obsłudze da-
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nego kursu pojazdem niskopodłogowym powinna być – jako ważny element oferty przewozowej – także uwidoczniona w przystankowych rozkładach jazdy.
Kolejnym etapem w procesie opracowania rozkładów jazdy jest wydruk rozkładów dla zadań
komunikacyjnych (czyli przeznaczonych do obsługi przez jeden pojazd w skali dnia brygad na
jednej lub kilku powiązanych obiegiem taboru liniach). Umieszczenie odjazdów ze wszystkich
przystanków w rozkładzie dla zadania znacznie pogarsza jego czytelność, dlatego w transporcie miejskim, ze względu na bardzo dużą liczbę przystanków, najczęściej zamieszcza się
odjazdy tylko z przystanków węzłowych. Aby prowadzący pojazd mógł skutecznie korygować
odstępstwa od zaplanowanego czasu jazdy, wymienione w rozkładzie dla zadania punkty
kontroli czasu powinny być oddalone od siebie co 5-8 minut. W rozkładzie dla zadania zawiera się ponadto wszelkie dopiski dla kierowców precyzujące np. sposób dojazdu i miejsce włączenia się na trasę (zjazdu z trasy) oraz informacje o ewentualnych skomunikowaniach
z innymi liniami.
Proces opracowania rozkładów jazdy kończy generacja informacji internetowej i druk ulotek
dla pasażerów oraz przygotowanie rozkładów w postaci wymaganej przez organy wydające
zezwolenia na wykonywanie przewozów, tj. pełnej postaci tabelarycznej, czyli w formie zestawienia przyjazdów i odjazdów z wszystkich przystanków. Dość restrykcyjne przepisy
Ustawy o transporcie drogowym przewidują bowiem wysokie kary dla przewoźników za zatrzymywanie się w miejscach (przystankach), których nie wyszczególniono w rozkładzie jazdy
załączonym do wniosku o wydanie zezwolenia.
Poza załącznikami do wniosków o wydanie zezwolenia, pełne rozkłady tabelaryczne są dość
rzadko stosowane, pomimo że zawierają najwięcej informacji. Wynika to z ich dużych rozmiarów i związanych z tym problemów z przyswajalnością zawartej w nich informacji.
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5. Jakość usług transportu miejskiego
5.1. Istota i cechy jakości usług transportu miejskiego
Jakość usług publicznego transportu pasażerskiego definiuje się jako zestaw kryteriów odpowiednich miar, za które odpowiedzialny jest dostawca usługi deklarujący zgodność z normą128. Jakość usług oparta jest na koncepcji pętli jakości usług (quality loop), co przedstawiono na Rys. 33.

OCZEKIWANA
JAKOŚĆ USŁUGI

DOCELOWA
JAKOŚĆ USŁUGI

POMIAR SATYSFAKCJI
KLENTÓW

ODCZUWANA
JAKOŚĆ USŁUGI

ODBIORCY USŁUG

POMIAR WYKONANIA

DOSTARCZANA
JAKOŚĆ USŁUGI

DOSTAWCY USŁUG

Rys. 33. Pętla jakości usług

Źródło: Y. Koseleff: Service standard certification in the RATP operating sector.
International” 2002, nr 5, s. 31.

Public Transport

Oczekiwana jakość usługi jest to poziom jakości preferowany przez klienta.

128

W. Starowicz: Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy

(część 1). „Transport Miejski i Regionalny” 2004, nr 10, s. 29.
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Docelowa jakość usługi wyraża poziom, jaki zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo komunikacyjne, np. wycofanie z obsługi taboru wysokopodłogowego w przeciągu dwóch lat, wyeliminowanie kursów przyspieszonych.
Dostarczana jakość to poziom jakości osiągany codziennie, w normalnych warunkach pracy.
Pod uwagę bierze się wszystkie zakłócenia, bez względu na to, czy występują z winy operatora, czy nie.
Jakość odczuwana wyraża poziom jakości usługi przewozowej jaki jest odbierany przez użytkowników. Zależy ona od osobistych doświadczeń klienta, opinii innych osób, uzyskanej informacji.
Różnica pomiędzy „jakością oczekiwaną” a „jakością docelową” wyraża stopień, w jakim
przewoźnicy powinni kierować swoje wysiłki, aby spełnić oczekiwania klientów.
Różnica pomiędzy „jakością docelową” a „jakością dostarczaną” określa zdolność dostawcy
usług do osiągania swoich celów.
Różnica pomiędzy „jakością dostarczaną” a „jakością odczuwaną” jest funkcją wiedzy klienta
o usłudze oraz osobistych lub obcych doświadczeń dotyczących usługi.
Luka pomiędzy „jakością oczekiwaną” a „jakością odczuwaną” spostrzegana może być jako
stopień zadowolenia (satysfakcji) klienta129.
Ustalenie poziomu jakości docelowej polega na określeniu standardów, do jakich dążyć
ma przedsiębiorstwo. Obliczenie jakości dostarczanej wymaga porównań osiągniętych wyników z wcześniej ustalonymi standardami.
Ustalenia jakości oczekiwanej i odczuwanej dokonuje się na poziomie klientów, czyli pasażerów transportu zbiorowego. Podstawą pomiaru są badania marketingowe określające preferencje i satysfakcję pasażerów ze świadczonych usług. Przebieg procesu określania profilu
jakościowego od strony użytkowników transportu miejskiego wygląda następująco:


nadanie poszczególnym cechom oczekiwanej jakości ocen (w skali np. pięciostopniowej od cechy najważniejszej do najmniej ważnej), odzwierciedlających poziom jakości
preferowanej przez pasażerów;



nadanie poszczególnym cechom odczuwanej jakości ocen (w skali np. pięciostopniowej od cechy najlepiej ocenianej do najgorzej ocenianej);

129

Ibidem, s. 29.
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wyznaczenie luki jakościowej określającej stopień zadowolenia (satysfakcji) klienta.

Przykładową lukę jakościową, obliczoną na podstawie wyników badań preferencji i ocen pasażerów przeprowadzonych w Krakowie w 2001 r. przedstawiono na Rys. 34.
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Rys. 34. Luka jakościowa w ocenie pasażerów MPK w Krakowie (2001 r.)

Źródło: W. Starowicz, K. Gretkowska, op. cit., s. 24-25.

W wykonanych pomiarach populację badaną stanowili głównie pasażerowie często korzystający z usług MPK w Krakowie, oczekujący na przystankach autobusowych i tramwajowych.
W badaniu wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. W jednym z dwóch pytań ankietowani mieli wyrazić swoje oczekiwania i stopień ich spełnienia w odniesieniu do 26 cech
jakości komunikacji zbiorowej w Krakowie. Wyniki dotyczące 10 wybranych kryteriów przedstawiono w Tabela 10.
Największa luka (czyli największa różnica między oczekiwaniami a ocenami pasażerów) wystąpiła dla następujących cech: cen biletów jednorazowych (1,9), bezpieczeństwa osobistego
pasażerów (1,6) i komfortu jazdy (1,5). Wysiłki przedsiębiorstwa powinny być skierowane na
zwiększenie atrakcyjności przewozów zbiorowych w zakresie tych cech.
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Tabela 10
Wyniki badań oceny jakości odczuwanej i oczekiwanej
dla poszczególnych cech transportu zbiorowego w Krakowie (2001 r.)
Cecha jakości

Jakość
odczuwana

Jakość
oczekiwana

Luka
jakościowa

Częstotliwość kursowania

3,3

4,5

1,2

Kompetencje i kultura obsługi

3,1

4,4

1,3

Odległość dojścia do/z przystanku

3,1

4,2

1,1

Komfort jazdy

2,9

4,4

1,5

Czytelność i łatwość zapamiętania
rozkładu jazdy

3,1

4,2

1,1

Ceny biletów jednorazowych

2,5

4,4

1,9

Czas jazdy

3

4,4

1,4

Dostępność biletów

3,1

4,3

1,2

Punktualność kursowania

3,1

4,5

1,4

Bezpieczeństwo osobiste pasażerów

2,9

4,5

1,6

Źródło: W. Starowicz, K. Gretkowska, op. cit., s. 25.

Jakość usług przewozowych zależy od wielu czynników, tzw. kryteriów jakości transportu
miejskiego. Za kryteria te można uznać postulaty przewozowe przedstawione w rozdziale 3.
Dla potrzeb oceny jakości powinno się dodatkowo uwzględnić jeszcze130:


troskę o klienta (przyjazny stosunek personelu do pasażerów, odpowiednie kwalifikacje personelu, wygląd zewnętrzny personelu, stosowanie rekompensat za odstępstwa
od standardów);



bezpieczeństwo (monitoring wnętrza pojazdu i przystanków, odpowiedni stan techniczny pojazdów, doświadczenie i umiejętności kierowców);



ekologia (ekologiczny napęd, niski poziom hałasu generowanego przez pojazdy).

Zgodnie z poszczególnymi kryteriami jakości wyznaczyć można standardy obsługi pasażerów.
Standard podróży najczęściej rozumiany jest jako zdolność systemu do spełniania pewnych
wymagań jakościowych stawianych przez klientów. W węższym znaczeniu standard oznacza związaną z określoną cechą obsługi pewną wartość graniczną131.

130

P. Sawicki: Charakterystyki oceny jakości w transporcie. „Q Jakości” 2005, nr 1, s. 62-68.

131

A. Rudnicki: Jakość komunikacji miejskiej, op. cit., s. 205.
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Na podstawie różnych prac studialno-planistycznych ustalono, że w warunkach polskich
średni rzeczywisty czas podróży do pracy (,,od drzwi do drzwi”) w aglomeracjach liczących
ponad 1 milion mieszkańców nie powinien przekraczać 45 min., a w pozostałych miastach 30 min. Średni czas przesiadania się nie powinien także w godzinach szczytu komunikacyjnego przekraczać 7 min.132 Standardy te na ogół odpowiadają wymaganiom stawianym komunikacji zbiorowej na obszarach zurbanizowanych w krajach zachodnioeuropejskich.
Biorąc pod uwagę kryterium dostępności, średnia odległość dojścia do przystanku powinna
wynosić do 300 m w rejonach centralnych, do 400 m na obszarach wysokiej zabudowy oraz
do 800 m w rejonie niskiej zabudowy. Wartości te mogą być zróżnicowane w zależności od
środka przewozowego, np. dla metra i tramwaju szybkiego można dopuścić większe wartości. Wskaźnik gęstości sieci (długości tras na 1 km2.) średnio dla miasta powinien zawierać
się w przedziale 2-2,5 km/km2, a dla śródmieścia w dużym mieście - do 3,5 km/km2.
Minimalna częstotliwość kursowania pojazdów wynosić powinna 6-10 min w rejonach centralnych oraz 15-20 min w rejonach peryferyjnych. Podawane dla metra paryskiego standardy wymagają, aby co najmniej 97% pasażerów czekało na metro133:


mniej niż 3 min w czasie godzin szczytu;



mniej niż 6 min w godzinach pozaszczytowych.

Dopuszczalne maksymalne odchylenia w zakresie punktualności pojazdów transportu zbiorowego zawierane są z reguły w umowach z przewoźnikami. Praktycznie nigdzie nie toleruje się
kursów przyspieszonych, a w transporcie szynowym ustala się dość rygorystyczne standardy
odnośnie opóźnień. Na przykład w Newcastle żąda się, aby co najmniej 92% kursów pociągów nie przekroczyło opóźnienia 2 min134.
W celu utrzymania odpowiedniego komfortu podczas podróży środkami transportu publicznego organizatorzy określają minimalne wymagania techniczne dotyczące taboru. Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Gdyni ogłaszając przetarg na obsługę zadań przewozowych wymaga
m.in. następujących parametrów dotyczących autobusów:


liczba miejsc ogółem - co najmniej 95 w pojeździe o długości do 12 m, co najmniej
150 w pojeździe o długości ponad 18 m;
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liczba miejsc siedzących - co najmniej 27 (w tym nie więcej niż 2 straponteny) w autobusie o długości do 12 m, co najmniej 40 (w tym nie więcej niż 4 straponteny)
w autobusie o długości ponad 12 m;



poziom podłogi - maksymalnie 360 mm od poziomu jezdni (bez stopni wejściowych)
w pierwszych i drugich drzwiach oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu;



liczba okien otwieranych w części pasażerskiej - co najmniej 4 w autobusie o długości
do 12 m, co najmniej 6 w autobusie o długości ponad 12 m, przy czym co najmniej
4 w pierwszym członie pojazdu i co najmniej 2 w drugim.

Jedną z ważniejszych miar komfortu podróży jest stopień napełnienia pojazdu. Według wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni przeprowadzonych
w 2006 r., ponad 60% mieszkańców oczekuje zawsze lub przeważnie miejsca siedzącego
w pojeździe, a tylko niespełna 3% dopuszcza jazdę w warunkach zatłoczenia. Planując ofertę
przewozową jako przeciętny standard w zakresie wygody przyjmuje się miejsce siedzące
lub stojące w nieuciążliwych warunkach dla wszystkich pasażerów. Przykłady w zakresie
maksymalnych napełnień autobusów odpowiadającym wymaganiom standardowym przedstawiono w Tabela 11.
Tabela 11
Maksymalny poziom napełnienia
dla poszczególnych typów autobusów w transporcie miejskim
Liczba miejsc
siedzących

Maksymalne
napełnienie
(liczba pasażerów)

Długość pojazdu

Przykład

Liczba miejsc
ogółem

12 m

Jelcz - Mercedes
O405N2/M122

102

31

60

15 m

Solaris
Urbino 15

167

39

75

18 m

Neoplan
N 4021 TD

173

43

90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

W przedsiębiorstwach przewozowych ustalane są także standardy dotyczące informacji pasażerskiej. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dokładnie określił elementy informacji, w które wyposażone muszą być trolejbusy i autobusy. Każdy nowowoprowadzany do sieci pojazd
wyposażony musi być w komplet wyświetlaczy zewnętrznych oraz wyświetlacz wewnętrzny
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prezentujący trasę oraz nazwę przystanku docelowego i bieżącego. Spotykane są też inne
standardy odnoszące się do informacji dla pasażerów - „Karta Pasażerów Autobusów” w Irlandii Północnej zakłada, że czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie kierowane drogą
telefoniczną nie powinien przekraczać 0,5 min w odniesieniu do co najmniej 90% połączeń
telefonicznych135.
Powszechnie stosowanym standardem w zakresie informacji dla pasażerów jest udostępnienie w pojazdach przepisów porządkowych i taryfowych.
Prawie wszędzie przewoźnicy i organizatorzy przewozów miejskich stosują odpowiednie regulacje dotyczące wyglądu zewnętrznego pracowników. Każdy kierowca pracujący na zlecenie
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni obowiązkowo pracować musi w schludnej koszuli
i widocznym krawacie. Odstępstwa od konieczności noszenia krawata stosowane są jedynie
od godziny 8.00 do zakończenia obsługi komunikacyjnej w danym dniu od maja do września.
Rygorystyczny nacisk położony powinien być na zapewnienie bezpieczeństwa osobistego
pasażerów. Nowe pojazdy rozpoczynające pracę w sieci ZKM w Gdyni muszą posiadać system monitoringu wnętrza. Dotyczy to ponadto wszystkich autobusów kursujących na liniach
nocnych.
Spełnienie postulatu niezawodności przejawiać się może w minimalizacji liczby niewykonanych kursów. Na konkurencyjnym rynku w interesie przewoźnika leży jak najszybsze zapewnienie pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy podstawowy pojazd ulegnie np. awarii na trasie.
W przeciwnym razie, operator nie tylko ponosi kary finansowe nakładane przez organizatora
transportu, ale również może stracić prawo do obsługi danego zadania, a jego miejsce zająć
może konkurencyjne przedsiębiorstwo.

5.2. Sposoby projektowania i kształtowania jakości w transporcie miejskim
Najlepszymi sposobami poprawy jakości świadczonych usług są działania kompleksowe, czyli
powodujące usprawnienia w wielu obszarach. Do tego typu rozwiązań zalicza się umowy
tzw. „partnerstwa dla jakości”. Do wybranych, wyróżniających się działań własnych przedsiębiorstw usprawniających ofertę przewozową i zarządzanie należą:


135

karty praw pasażera;

Ibidem, s. 219.
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systemy zapewnienia jakości wraz z certyfikacją usług;



benchmarking.

„Partnerstwo dla jakości” to formalne lub nieformalne umowy pomiędzy instytucjami miejskimi takimi jak: urząd miasta, zarząd dróg, policja, straż miejska, a przedsiębiorstwami
i instytucjami odpowiedzialnymi za wykonywanie przewozów zbiorowych. Celem tego typu
porozumień (ang. Quality partnership) jest współdziałanie różnych podmiotów w celu zwiększania atrakcyjności transportu zbiorowego i realizowania założeń polityki transportowej.
Idea „partnerstwa jakościowego” pojawiła się w sektorze transportu publicznego” na początku lat 90-tych w Wielkiej Brytanii. Potrzeba jego zawiązania wynikła ze spadku koordynacji
usług w transporcie zbiorowym w następstwie zainicjowanego w 1986 roku procesu deregulacji w miastach poza Londynem. W zawartych porozumieniach władze zobligowały się do
zapewnienia i utrzymania infrastruktury (ulice, przystanki, stacje) oraz wspólnej informacji
dotyczącej świadczonych usług. W zamian oczekiwały wsparcia ze strony przewoźników
w postaci wykonywania przewozów na odpowiednio wysokim poziomie.
Program „Partnerstwo dla jakości usług autobusowych” zainicjowany został również
w 1998 r. w Londynie. Zgodnie z tym programem na wybranych trasach rozpoczęto działania
obejmujące:


uprzywilejowanie autobusów w ruchu poprzez wydzielenie oddzielnych pasów i zainstalowanie specjalnej sygnalizacji świetlnej;



zainstalowanie na autobusach i na stacjonarnych punktach kamer pomagających
służbom ruchu w lepszym egzekwowaniu zasad poruszania się samochodów po pasach przeznaczonych dla autobusów (łącznie 1400 kamer CCTV);



racjonalizację parkowania ulicznego oraz ograniczenie dotyczące załadunku i wyładunku towarów;



wprowadzenie do eksploatacji nowych, niskopodłogowych i ekologicznych autobusów;



udostępnienie informacji o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdów;



działania promujące usługi transportu zbiorowego.

Program poprawy jakości transportu zbiorowego w Londynie przyniósł bardzo dobre wyniki.
Tylko w ciągu 2003 r. liczba pasażerów wzrosła o 11% i okazała się najwyższą od 1963 r.
Dzięki wprowadzeniu opłat za wjazd do centrum (luty 2003 r.) i zaostrzenia nadzoru nad
wydzielonymi pasami, prędkość autobusów w obszarze centralnym wzrosła o 15%.
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Duży sukces osiągnięto także w Dublinie. Korzystając z podobnych rozwiązań co w Londynie
zaczęto budować tzw. „Sieć autobusową wysokiej jakości” (Quality Bus Network- QBN).
Na już oddanych do użytku trasach QBN nastąpił znaczący wzrost liczby pasażerów, poprzednio korzystających z samochodów osobowych136.
Popularnym na świecie sposobem wpływającym na atrakcyjność miejskiego transportu publicznego jest gwarancja usług w postaci tzw. „Karty pasażera”. Jest to dokument, w którym
przedsiębiorstwo przewozowe zobowiązuje się do realizowania usług na odpowiednio wysokim poziomie, a w razie niespełnienia któregoś z kryteriów, pasażerowie ubiegać się mogą
o odszkodowanie, które może przybierać postać pieniężną albo pozapieniężną. W pierwszym
przypadku pasażer dostaje np. zwrot kosztów dojazdu taksówką, w drugim otrzymać może
dodatkowy bilet do wykorzystania w dowolnym okresie. Przykładowa karta gwarancji podróży wydana przez norweskiego przewoźnika AS Oslo Sporveier składa się z 12 punktów i posiada następujące gwarancje137:


odjazdy środków transportu miejskiego odbywać się będą zgodnie z rozkładem jazdy,
a wszelkie zmiany, np. dotyczące objazdów umieszczane będą na plakatach, powiadomieniach, itp.;



żaden pojazd nie może odjechać wcześniej;



pasażerowie poinformowani będą o każdym następnym przystanku przez system informacji fonicznej lub wizualnej;



każdy pojazd zaopatrzony powinien być w odpowiedni napis określający punkt docelowy podróży;



każdy przystanek musi posiadać aktualny i czytelny rozkład jazdy, a nazwa przystanku powinna być wyraźnie widoczna;



każdy pojazd będzie wyposażony wewnątrz w ogłoszenia taryfowe z przepisami, a pojazdy metra dodatkowo posiadać będą schematy sieci;



personel przewoźnika będzie odpowiadał na wszelkie pytania pasażerów dotyczące
realizacji podróży;

136

W. Suchorzewski: Kierunki poprawy jakości lokalnego transportu zbiorowego. Zbiór referatów XXX Krajowego

Zjazdu Komunikacji Miejskiej. IGKM, Warszawa 2004, s. 87-88.
137

W. Starowicz: Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy

(część 2). „Transport Miejski i Regionalny” 2004, nr 11, s. 34.
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pasażerowie będą poinformowani o wszelkich nieregularnościach w kursowaniu pojazdów;



zapewniona będzie czystość w pojazdach;



każdy, kto zadał przedsiębiorstwu pisemne pytanie dostanie odpowiedź maksymalnie
w ciągu dwóch tygodni;



bardzo ważne są opinie i postulaty pasażerów o funkcjonowaniu transportu miejskiego;



pasażer otrzyma finansową rekompensatę za opóźnienie spowodowane z winy AS
Oslo Sporveier.

Zapisy gwarancji dotyczą wszystkich linii i środków transportu miejskiego w Oslo (metra,
tramwaju, autobusu).
Karty gwarancji podróży wpływają na podniesienie jakości w potrójny sposób. Po pierwsze
polepszają wizerunek przedsiębiorstwa, ukazując je jako bardziej przyjazne klientom. Organizatorzy i przewoźnicy pokazują w ten sposób, że poważnie traktują zapewnienie usług
na odpowiednim poziomie i w razie odstępstwa od standardu chcą zrobić wszystko, aby nie
stracić klienta. Dzięki karcie gwarancji usług, istnieje także możliwość, że niezadowolenie
pasażera z wykonanej usługi w większym stopniu kierowane jest bezpośrednio do przewoźnika a nie do innych osób (np. krewnych), kreując w ich oczach nieodpowiedni wizerunek
przedsiębiorstwa138. Po drugie często pasażerowie chcąc dojechać do celu podróży nie muszą
obawiać się poniesienia dodatkowych kosztów w warunkach rozregulowania systemu z winy
przewoźnika. Część przedsiębiorstw transportowych (m.in. AS Oslo Sporveier) przyjęło zasadę, że pasażer musi być dowieziony do punktu przeznaczenia nawet w przypadku zakłóceń.
Cel ten osiąga się przez refundację kosztów przejazdu taksówką. Po trzecie w celu minimalizacji kosztów rekompensat finansowych przedsiębiorstwa mają dodatkową motywację
do podnoszenia jakości usług transportowych.
Kolejnym działaniem własnym przedsiębiorstw transportowych nastawionym na ciągłe udoskonalanie oferty przewozowej jest proces certyfikacji według norm serii ISO. Certyfikacja
jakości usług w przedsiębiorstwach transportu publicznego stanowi jeden z elementów filozofii i polityki Total Quality Management i należy do tzw. narzędzi pobudzania jakości. Podaje
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P. Giard: The service refund guarantee. A further boost to the quality procedure. “Public Transport Internatio-

nal” 2002, s. 11.
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się następujące korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9000139:


zmniejszenie marnotrawstwa uzyskane dzięki lepszej organizacji pracy (wyższa produktywność, niższe koszty wytwarzania);



rozwój oraz stabilizację i uwiarygodnienie relacji z odbiorcami i dostawcami (większa
liczba partnerów biznesowych);



umacnianie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa;



zwiększenie szansy na dodatkowe zamówienia, np. poprzez wygranie przetargu;



utrzymywanie aktywów materialnych i niematerialnych na odpowiednim poziomie
oraz ciągłe ich doskonalenie;



ustabilizowanie lub zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów i usług.

Proces wdrażania systemu zarządzania jakością rozpoczyna się zazwyczaj powołaniem
w przedsiębiorstwie pełnomocnika dyrekcji lub zespołu ds. wdrażania systemu ISO. Następnie zawierana jest umowa z organizacją konsultingowo-doradczą, która przeprowadza przedsiębiorstwo przez wszystkie etapy procesu certyfikacji. Na początku konieczne jest sporządzenie raportu niezgodności, czyli porównanie stanu obecnego z pożądanym oraz zalecenie
działań dostosowawczych. Kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
systemowej, takiej jak „Polityka Jakości” czy „Księga Jakości”. Równocześnie prowadzony jest
system szkoleń, umożliwiający pracownikom zrozumienie i przygotowanie się do nadchodzących zmian. Punktem kulminacyjnym procesu wdrażania systemu zarządzania jakością jest
audyt zewnętrzny przeprowadzany przez uprawnioną jednostkę oraz uzyskanie certyfikatu.
Jest on nadawany na okres kilku lat, po czym niezbędne jest ponowne przeprowadzenie audytu w celu sprawdzenia, czy zadeklarowany poziom jakości nie uległ obniżeniu.
Kluczowym dokumentem systemu zapewnienia jakości jest „Polityka jakości”, która wyznacza
cele, do jakich dążyć będzie przedsiębiorstwo aby zapewnić pasażerom atrakcyjną usługę.
Przykładowe zapisy w zakresie polityki jakości stosowane przez przedsiębiorstwa transportu
miejskiego to:


należyte świadczenie usług przewozowych na wyznaczonych trasach zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy;
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Zarządzanie jakością, środowiskiem, wiedzą, bezpieczeństwem. Pod. red. Z. Kłosa. Materiały VΙΙΙ konferencji

Boszkowo, 21- 23 kwietnia 2004. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 176-177 i 179.
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zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróży;



zapewnienie regularności i punktualności kursowania taboru;



nieustanne doskonalenie świadczonych usług w oparciu o potrzeby i preferencje
klientów;



wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym wymiana
taboru na pojazdy przyjazne dla środowiska naturalnego.

Księga jakości jest dokumentem opisującym profil działalności przedsiębiorstwa, zakres systemu zarządzania, procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, współzależności występujące
pomiędzy nimi oraz elementy składowe procesów - procedury postępowania140. Każdy proces
opisuje realizację określonego zadania. Przykładowo proces realizacji usług obejmować może:


ocenę dostawców, realizację zakupów wyrobów oraz kontrolę odbiorczą zakupionych
wyrobów/usług;



planowanie, realizację i kontrolę przewozów pasażerskich na liniach własnych oraz
na zlecenie.

Przebieg opisywanego procesu przedstawiono na Rys. 35. Ma on zapewnić dokonywanie zakupów i świadczenie usług zgodnie z wymaganiami.
Kolejną metodą, przydatną w procesie usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw transportu miejskiego jest benchmarking. Benchmarking zdefiniować można jako proces porównywania danej organizacji (przedsiębiorstwa, wydziału) z innym, podobnym podmiotem, będącym liderem w danej branży, albo określanym jako „lepszy”, np. pod względem konkurencyjności produktów, osiąganych wyników finansowych, sposobu zarządzania. Celem tej metody, opartej na zasadzie „uczenia się od innych” jest wprowadzenie ulepszeń we własnym
przedsiębiorstwie.

140

K. Gądek: Co zrobić z jakością, czyli jak przebić ścianę wielkiego „nie da się”. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”

2000, nr 51, s. 26.
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DANE WEJŚCIOWE
-

potrzeby organizacji w zakresie zakupów/dostawców
informacje o dostawcach
wyroby/usługi zakupione od zakwalifikowanych dostawców
wymagania klienta co do parametrów usług
zaprojektowana usługa i zezwolenie na obsługę linii
niezbędne infrastruktura oraz zasoby ludzkie i rzeczowe

P3PR1 Zakupy

P3PR2 Usługa

DANE WYJŚCIOWE
- zakupy zrealizowane zgodnie z wymaganiami/potrzebami
organizacji
- zrealizowana usługa zgodnie z wymaganiami organizacji/klienta
- informacja o usłudze niezgodnej

P3 – symbol procesu
PR1, PR2 – procedury postępowania w zakresie dokonywania zakupów i świadczenia usług przewozowych

Rys. 35. Przebieg procesu realizacji usług przewozowych w transporcie autobusowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji przedsiębiorstwa Przewozy Autobusowe Gryf
w Kartuzach.

W transporcie miejskim wyróżnia się trzy rodzaje bechmarkingu:


wewnętrzny;



zewnętrzny pomiędzy operatorami;



zewnętrzny pomiędzy władzami.

Benchmarking wewnętrzny polega na porównywaniu pracy i wyników poszczególnych wydziałów w obrębie jednej organizacji. Analizie poddawane są oceny z dziedziny administracji,
zarządzania finansami, zarządzania personelem.
Istotą tzw. benchmarkingu zewnętrznego pomiędzy operatorami jest porównanie danej organizacji z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami transportowymi, często będącymi wobec
siebie konkurentami (tzw. competitive benchmarking). Utrudnieniem w stosowaniu tego na-
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rzędzia może być niechęć niektórych organizacji (szczególnie w sytuacji, kiedy są wobec siebie konkurentami) do udostępniania swych danych, traktowanych jako poufne.
Przykładem korzystania z benchmarkingu zewnętrznego jest współdziałanie operatorów metra w grupie COMET i NOVA. Grupa COMET założona została w 1995 r. i skupia największych
światowych operatorów metra z następujących miast: Nowy York, Londyn, Paryż, Berlin,
Hongkong, Meksyk, Tokio, Sao Paulo, Moskwa. Grupa NOVA powołana została w 1998 r.
dla średniej wielkości przedsiębiorstw metra z takich miast jak: Hongkong, Singapur, Madryt,
Lizbona, Oslo, Glasgow, Newcastle141.
Benchmarking zewnętrzny pomiędzy władzami polega na analizowaniu oraz adaptowaniu
najlepszych ich działań w odniesieniu do transportu miejskiego.
W 1999 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej utworzono „Obywatelską Sieć Benchmarkingu”
(Citizens’ Network Benchmarking Initiative”). Celem projektu, który obejmował 15 miast Unii
Europejskiej oraz Pragę było znalezienie odpowiedzi dla władz miejskich na następujące pytania142:


jak oceniać jakość transportu publicznego w danym mieście;



jak wskaźniki charakteryzujące transport w danym mieście odbiegają od najlepszych
przykładów;



jak można usprawnić transport w mieście;



jakie osiągnięcia własne zasługują na popularyzację.

Aby odpowiedzieć na te pytania wysłano do wybranych miast i regionów kwestionariusze
zawierające ponad 150 pytań dotyczących systemów transportu funkcjonującego na ich terenie. Zakres zbieranych danych obejmował m.in. charakterystykę badanego obszaru, udział
transportu zbiorowego w przewozach, systemy informacji pasażerskiej, stopień uprzywilejowania pojazdów w ruchu, udział taboru niskopodłogowego, gęstość sieci. Badane miasta
i regiony scharakteryzowano ze względu na dwie cechy najkorzystniej je wyróżniające, co
przedstawiono w Tabela 12.
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W. Starowicz: Jakość usług ... (cz. 2), op. cit., s. 32.

142

W. Suchorzewski: Zastosowanie benchmarkingu w transporcie. „Przegląd Komunikacyjny” 2003, nr 6, s. 3.
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Tabela 12
Cechy wyróżniające systemy transportowe poszczególnych miast i regionów ustalone
w wyniku zastosowania benchmarkingu
Miasto

Ateny

Wyróżniające cechy

- wysoki udział niskopodłogowych pojazdów
- wysoki udział podróży środkami transportu zbiorowego

Bremen

- wysoki udział niskopodłogowych pojazdów
- wysoki udział podróży rowerowych

Drezno

- duża liczba skrzyżowań z priorytetem dla transportu
- internetowy system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym

Edynburg

- znaczny udział wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów transportu miejskiego
- wysokie tempo wzrostu ruchu rowerowego

Genua

- znaczny udział wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego
- duża gęstość przystanków

Graz wraz ze strefą
podmiejską
Region Ile de France

Lizbona

Merseyside

Nantes

Oulu

Praga

Strathclyde

Stuttgart

Terni

- wysoki udział niskopodłogowych pojazdów
- wysoki udział podróży rowerowych
- duża liczba parkingów P&R
- znaczny udział podróży pieszych
- duża liczba parkingów P&R
- korzystny poziom taryf przewozowych w porównaniu z kosztami eksploatacji samochodu osobowego
- duża gęstość przystanków
- znaczna liczba taksówek
- wysokie tempo wzrostu alternatywnych sposobów przemieszczania
- znaczny udział wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego
- wysoki udział podróży rowerowych
- rozbudowana sieć ścieżek rowerowych
- znaczny udział podróży transportem zbiorowym
- wysokie nakłady na promocję usług transportu zbiorowego
- duży udział podróży pieszych
- niski wskaźnik motoryzacji
- wysokie tempo wzrostu udziału alternatywnych sposobów przemieszczania
- znaczna liczba skrzyżowań z priorytetem dla transportu zbiorowego
- znaczna liczba punktów sprzedaży biletów
- internetowy system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Sambor: Benchmarking transportu miejskiego - przebieg i wyniki pilotowego studium. „Transport Miejski” 2001, nr 6, s. 6.
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5.3. Kształtowanie jakości a efektywność gospodarowania
w transporcie miejskim
Osiągnięcie sukcesu na rynku przez przedsiębiorstwo transportu publicznego uzależnione jest
od poziomu efektywności gospodarowania i jakości oferowanej usługi przewozowej. Im większa konkurencja występuje na rynku, tym wyższy musi być poziom efektywności gospodarowania i oddziaływania na jakość usług.
Efektywność to relacja efektów do nakładów wszystkich działań i procesów wewnątrz oraz na
zewnątrz przedsiębiorstwa. Efektywność oceniać można z różnych perspektyw. Najczęściej
wymienia się efektywności:


finansową;



operacyjną;



rynkową;



dynamiczną.

Efektywność finansową mierzy się wykorzystując różne wskaźniki finansowe, za pomocą których bada się m.in. stopę zwrotu z inwestycji, rentowność, dynamikę i strukturę przychodów,
dynamikę redukcji kosztów.
Istotą efektywności operacyjnej jest poszukiwanie sposobów zmniejszenia zużycia środków
produkcji w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Efektywność operacyjna przejawia się we
wzroście wydajności pracy, obniżce kosztów, obniżaniu strat na brakach, skracaniu długości
cyklu produkcyjnego. Narzędziami pomiaru w tej perspektywie są czas, koszt i produktywność pracowników.
O efektywności rynkowej organizacji decyduje wiele czynników, tj. produkt i jego cechy, relacje przedsiębiorstwa z klientami, wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa. Przykładowe
mierniki badania efektywności rynkowej to: udział w rynku, lojalność i satysfakcja klientów,
pozyskiwanie nowych klientów.
Efektywność dynamiczna identyfikuje zasoby, które przedsiębiorstwo musi rozwijać w celu
stworzenia podstaw długoterminowego rozwoju i doskonalenia. Mierzyć ją można poprzez
badanie satysfakcji i kreatywności pracowników, rozwój ich wiedzy i umiejętności, liczbę
wprowadzanych innowacji.
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Efektywności działania przedsiębiorstwa nie można oceniać tylko z jednej perspektywy.
W celu kompleksowej oceny stosować należy metodę tzw. Balanced Scorecard, która zakłada
wykorzystanie wskaźników z czterech wcześniej opisanych płaszczyzn143.
Koszty jakości określa się na dwa sposoby:


jako wszystkie wydatki, które ponosi przedsiębiorstwo w celu zapewnienia i poprawy
jakości wytwarzanych usług;



jako koszty, które przedsiębiorstwo ponosi w związku z niedostateczną jakością produktów i usług.

Schematyczny podział kosztów jakości w przedsiębiorstwie transportu miejskiego przedstawiono na Rys. 36.

KOSZTY JAKOŚCI

KOSZTY NIEZGODNOŚCI
STRATA

Koszty
zapobiegania

Koszty
oceny

- planowanie jakości
- modernizacja obiektów i stanowisk
pracy
- zakup i wdrożenie
nowych technologii
- funkcjonowanie
służb nadzoru ruchu
- ocena dostawców
- poprawa dystrybucji
biletów
- szkolenia

- badania dostaw
części i podzespołów,
- badania projektowe
z zakresu inżynierii
ruchu
- przeglądy OC taboru

KOSZTY NIEZGODNOŚCI
STRATA

Wewnętrzne
koszty wad

- czas przestoju
maszyn, taboru,
zjazdy techniczne,
- czas przestoju
pracowników

Zewnętrzne
koszty wad

- reklamacje,
- rękojmia za wady,
- odszkodowania
i zaspokojenie roszczeń pasażerów,
- koszty związane
z utratą reputacji
przewoźnika

Rys. 36. Klasyfikacja kosztów jakości w transporcie miejskim

Źródło: W. Kordys: Koszty jakości w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 2, s. 27.

Często w literaturze wśród kosztów jakości, oprócz grup kosztów zgodności i kosztów niezgodności, podawane są jeszcze koszty utraconych możliwości. Zalicza się do nich na przy-

143

A. Kister: Koszty jakości jako miernik efektywności. „Problemy Jakości” 2003, nr 7, s. 13-14.
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kład koszty spowodowane utratą rynku, straconymi zamówieniami, większymi działaniami
w zakresie sprzedaży.
Koszty zapobiegania jako koszty zgodności są dobrowolnymi i najbardziej uzasadnionymi
kosztami ponoszonymi w celu uatrakcyjnienia oferty przez przedsiębiorstwa transportu zbiorowego. Obszar kosztów niezgodności może być zaś ograniczony, jeżeli już na etapie projektowania usługi wyeliminowane zostaną wady.
Rozkład kosztów jakości pomiędzy poszczególne podgrupy kosztów zgodności i niezgodności
może ulegać zmianom w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa i efektywności
działania. Kiedy zdolność organizacji do dostosowywania się do potrzeb klienta i spełniania
jego wymagań jest niska, wtedy poziom całkowitych kosztów jakości jest wysoki a w ich
strukturze dominują koszty niezgodności. Kiedy poziom jakości oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów zwiększa się poprzez nakłady na zapobieganie i ocenę - koszty braków
obniżają się.
Badając oczekiwania i satysfakcję pasażerów ze świadczonych usług spotkać się można
z trzema przypadkami144:


oczekiwania klientów są wyższe, niż oferuje im dostawca, czego wynikiem jest brak
jakości, a pasażerowie nie otrzymują takiej usługi, za jaką zapłacili;



postrzeganie usługi jest zgodne z preferencjami;



oczekiwania pasażerów są mniejsze niż jakość dostarczanej usługi.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa istnieje pewna granica poprawy jakości, poza którą dalsze inwestowanie jest nieopłacalne. Przedsiębiorstwo osiąga ten punkt wtedy, kiedy suma
nakładów ponoszonych na zapobieganie i ocenę zrównana zostanie z poziomem strat (kosztami wadliwości). Dalsze podnoszenie atrakcyjności usługi przewozowej, po uzyskaniu zadowalającego poziomu satysfakcji pasażerów prowadzi do powstawania tzw. kosztów nadmiernej jakości. W praktyce oznacza to, że za poprawę jakości usługi ponad standard pasażer
może nie być skłonny zapłacić, gdyż wiąże się to z wliczeniem kosztów poprawy jakości
w cenę biletu. Konsekwencją może być spadek liczby pasażerów i przychodów przewoźnika.
Działania przedsiębiorstw powinny koncentrować się na minimalizacji poziomu całkowitych
kosztów jakości w długim okresie. W początkowym, krótkim okresie koszty zgodności wzrastają, gdyż zapewnienie w przyszłości odpowiedniej jakości wymusza wzrost kosztów zapo-

144

W. Starowicz, K. Gretkowska, op. cit., s. 20.
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biegania. Koszty oceny powinny po pewnym czasie maleć na skutek ograniczenia zakresu
i liczby inspekcji prowadzonych przez działy kontroli jakości. Następstwem uruchomienia mechanizmów działań zapobiegawczych powinien być spadek kosztów niezgodności145. Sytuację
tę zobrazowano na Rys. 37.

Optimum
KOSZTY

Całkowite
koszty jakości

Koszty zgodności

Koszty niezgodności

POZIOM JAKOŚCI

Rys. 37. Optimum kosztów jakości

Źródło: M. Ciechan- Kujawa, op. cit., s. 21.

Przed zaprojektowaniem wyrobu lub usługi dokładnie rozeznać należy docelowy segment
rynku, aby poznać czy konsumenci będą skłonni zapłacić daną cenę za określoną jakość.
Okazać się bowiem może, że klienci nie będą chcieli zapłacić wyższej ceny za wyższą jakość.
W 1998 r. w Katowicach i Siemianowicach Śląskich przeprowadzono badania mające określić
gotowość pasażerów do płacenia za poprawę jakości usług. Gdy aktualna cena biletu wynosiła 2 zł, pasażerowie najwięcej skłonni byli dopłacić w obu miastach za jazdę pojazdem niskopodłogowym (0,45 zł) oraz za unikanie przesiadania się (odpowiednio dla Katowic i Siemianowic - 0,44 zł i 0,39 zł). Najmniej ceniono skrócenie czasu podróży (dojścia do przystanku,
oczekiwania na pojazd i jazdy).
Podobne pomiary wykonano w 2000 r. dla 10 miast województwa śląskiego: Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tychów
i Zabrza. Pasażerów zapytano o deklarowane dopłaty do ceny biletu za uzyskanie poprawy

145

M. Ciechan-Kujawa: Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach - struktura i wielkość. „Problemy Jakości”

2000, nr 10, s. 20-22.
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jakości w następujących elementach podróży: skrócenie dojścia do przystanku o 5 minut,
skrócenie oczekiwania na przystanku o 10 minut, skrócenie jazdy o 10 minut, uniknięcie stania przez 15 minut, uniknięcie zatłoczenia w pojeździe przez 15 minut, uniknięcie przesiadania się i ponownego oczekiwania na pojazd, jazda pojazdem z niską podłogą. Największą
dopłatę oferowano za uniknięcie przesiadania się, a najmniejszą za skrócenie oczekiwania na
pojazd (odpowiednio 0,36 zł i 0,30 zł). W badaniu stwierdzono dużą rozbieżność pomiędzy
miastami jeśli chodzi o procent osób zgadzających się na dopłatę, np. w Tychach odsetek ten
wyniósł 66,3%, podczas gdy w Jaworznie 3 razy mniej146. Zakładając, że poziom jakości
transportu zbiorowego we wszystkich miastach jest podobny, różnica ta wynikać może ze
stopnia zamożności społeczeństwa.
Wzrost jakości usług oferowanych przez przedsiębiorstwo przekłada się nie tylko na zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zysku, lecz ma także duże znaczenie w kształtowaniu jego
wizerunku. O randze zadowolenia i satysfakcji klienta świadczą następujące fakty uzyskane
z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach usługowych147:


koszt pozyskania nowego klienta jest pięć razy wyższy aniżeli koszt zdobycia lojalności dotychczasowego nabywcy;



wzrost lojalności klientów o 5% prowadzi do wzrostu obrotów przedsiębiorstwa nawet
o 15%;



jeden niezadowolony klient przekazuje negatywne informacje dziewięciu dalszym
osobom, jeden klient zadowolony udziela pozytywnych rekomendacji trzem kolejnym
osobom;



koszt ponownego pozyskania klienta utraconego wcześniej z powodu niezadowolenia
ze świadczonych usług jest dwunastokrotnie wyższy od pozyskania klienta nowego.

146

W. Starowicz: Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 256-258.
147

Model jakości usług finansowych w Polsce. Pod red. J. Garczarczyka. Katedra Badań Marketingowych Akademii

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 17.
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5.4. Marketingowe kształtowanie jakości w transporcie miejskim
Podobnie jak w przypadku dóbr rzeczowych, przy założeniu, że usługa komunikacyjna też
jest produktem, można wyodrębnić trzy jej warstwy:


rdzeń produktu;



produkt rzeczywisty;



produkt potencjalny.

Rdzeń produktu koresponduje z pierwotną potrzebą konsumenta. W przypadku usług transportu miejskiego jest nią potrzeba przemieszczania. Produkt rzeczywisty zaspokaja podstawowe oczekiwania mieszkańców wobec transportu zbiorowego, np. punktualne odjazdy, czystość środków transportu i przystanków, uprzejmość personelu, niezawodność obsługi. Produkt potencjalny (rozszerzony) zaspokaja zaś potrzeby otoczkowe usługobiorców wpływając
na jakość produktów, polepszając wizerunek przedsiębiorstwa i zwiększając przewagę konkurencyjną. Do warstwy tej zalicza się niestandardowe elementy, takie jak: płacenie za przejazd za pomocą biletu elektronicznego, SMS-a, informacje o rzeczywistych odjazdach pojazdów na przystankach i stronie internetowej, uprzywilejowanie środków transportu miejskiego. Graficznie warstwy usługi komunikacyjnej przedstawiono na Rys. 38.
Cechy charakterystyczne usług powodują występowanie różnic pomiędzy jakością usług
a jakością produktów materialnych. Jednoczesność produkcji i konsumpcji uniemożliwia tak
jak w przypadku wyrobów odrzucenie wadliwej partii przed sprzedażą - w przypadku usług,
złej jakości produkt w momencie wytwarzania (np. za sprawą niekulturalnej obsługi) jest
odbierany przez klientów.
Drugą trudnością z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości usług jest brak możliwości
ich magazynowania. W okresach zwiększonego popytu nie można wykorzystać produktów
wytworzonych wcześniej.
Trzecia różnica wynika z dużego znaczenia personelu biorącego udział w kształtowaniu jakości usług. Niemożliwe jest dlatego, tak jak w seryjnej, zmechanizowanej produkcji wyrobów
materialnych, osiągnięcie w każdym przypadku powtarzalności dobrych zachowań (różne
podejście usługodawcy do klientów w odstępach czasu).
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Rys. 38. Struktura usługi transportu miejskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Daszkowska: Usługi - produkcja, rynek, marketing.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 107.

Kolejna różnica spowodowana jest niemacalnym i nieuchwytnym charakterem usług. W rezultacie konsument poziom jakości dostarczanej usługi ocenia na podstawie czynników jej
towarzyszących (np. poziomu bezpieczeństwa podróżnych podczas przemieszczania się autobusami)148.
Standardowy cykl życia produktu, wyrażający etapy od jego wprowadzenia do wycofania
z rynku zastosować można z powodzeniem do usługi komunikacyjnej. Wprowadzenie usługi
na rynek poprzedzone jest procesem jej rozwoju i projektowania, składającym się
z następujących faz149:


poszukiwania i gromadzenia pomysłów dotyczących nowej usługi;



wstępnej selekcji pomysłów;



analizy ekonomicznej wybranej idei;

148

L. Gasiński: Istota i specyfika usług. „Q jakości” 2003, nr 2, s. 59-60 i 65.

149

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit., s. 304.
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technicznego rozwoju usługi;



testowania usługi komunikacyjnej.

Idee dotyczące nowej linii pochodzić mogą z różnych źródeł, np. poprzez sygnały od mieszkańców, zweryfikowane badaniami marketingowymi. Wstępnej selekcji idei dokonuje się
uwzględniając cele i możliwości przedsiębiorstwa, warunki przestrzenne funkcjonowania nowej linii. Dalszej selekcji dokonuje się w ramach analizy ekonomicznej, prognozując przewidywane koszty i przychody z usługi. W fazie technicznego rozwoju usługi chodzi o przekształcenie jej idei w projekt, którym w transporcie miejskim jest rozkład jazdy. Ostatnim
krokiem przed ostatecznym wprowadzeniem nowej linii na rynek może być jej próbne testowanie w warunkach rzeczywistych przez pewien okres czasu150.
Na początku etapu wprowadzenia nowej linii komunikacyjnej na rynek przychody są stosunkowo niewielkie. Spowodowane jest to małą świadomością mieszkańców istnienia nowej linii.
Celem działań marketingowych w tej fazie powinno być wypromowanie nowej linii, aby jak
najwięcej potencjalnych klientów znało przebieg trasy i rozkład jazdy, itp.
Faza wzrostu charakteryzuje się najszybszą dynamiką zwiększania sprzedaży. W celu utrzymania tej tendencji na etapie tym zalecane są intensywne działania promocyjne nastawione
na informowanie klientów o istnieniu nowej linii. Utrzymanie wysokiego poziomu dynamiki
rynku osiągnąć można także poprzez kreowanie odpowiedniej jakości, szczególnie w ramach
produktu rzeczywistego. W transporcie autobusowym dokonać tego można względnie tanimi
sposobami, np. poprzez:


udostępnianie pasażerom pojazdu na kilka minut przed odjazdem z przystanku początkowego;



stosowanie przechyłu pojazdu na przystankach pośrednich w celu ułatwienia wejścia
osobom niepełnosprawnym ruchowo;



ogrzanie wnętrza autobusu zimą przed wyjazdem na trasę;



zaprojektowanie w rozkładzie jazdy koordynacji dwóch środków przewozowych
na wybranych przystankach w celu umożliwienia przesiadki.

W fazie dojrzałości następuje spowolnienie wzrostu i stabilizacja sprzedaży przychodów.
W sytuacji spadającego udziału transportu miejskiego w przewozach oraz konfrontacji z najgroźniejszym konkurentem – motoryzacją indywidualną niezbędne jest zaoferowanie klien-

150

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 240.
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towi produktu rozszerzonego. Aby oferta transportu zbiorowego mogła skutecznie konkurować z samochodem osobowym, warunki podróży muszą w jak najmniejszym stopniu odbiegać od warunków podróży własnym środkiem transportu. W badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w 2006 r. prawie 30% respondentów za najważniejszy czynnik determinujący wybór samochodu osobowego uznało krótszy czas podróży
tym środkiem transportu. Z badań tych wynika więc, że działania zmierzające do uatrakcyjnienia komunikacji zbiorowej powinny być skierowane przede wszystkim na skrócenie czasu
podróży. Cel ten osiągnąć można poprzez uprzywilejowanie pojazdów transportu zbiorowego
w ruchu.
Ponieważ czas jest bardzo istotnym kryterium wpływającym na jakość transportu miejskiego
powinno zapewnić się pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych czasach odjazdów.
Dzięki systemom wykorzystującym Internet oraz systemy dynamicznej informacji na przystankach klienci minimalizują czas oczekiwania na pojazd oraz czas planowania podróży.
Wzrastający poziom jakości życia sprawia, że mieszkańcy oczekiwać będą poziomu usług jak
najbardziej zbliżonych do wygody przemieszczania się własnymi samochodami. Ze względu
na uciążliwości związane z dojściem do przystanku w tradycyjnym transporcie, coraz częściej
proponowane powinny być rozwiązania „od drzwi do drzwi”. Przykładem indywidualizacji pasażerskiego transportu zbiorowego są coraz popularniejsze systemy „Dial & Ride”. Ich działanie polega na telefonicznym lub internetowym zamawianiu kursów realizowanych przez mikrobusy w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Dzięki temu pasażer nie tylko realizuje
podróż do wybranego miejsca, ale także ma zapewnione miejsce siedzące.
Zakończeniem cyklu życia usługi komunikacyjnej jest faza czwarta charakteryzująca się
spadkiem liczby pasażerów. Na tym etapie przewoźnik może zdecydować się na repozycjonowanie linii i próbę jej ponownego wprowadzenia w fazę wzrostu sprzedaży albo może też
zlikwidować linię. Pierwsza strategia zalecana jest w przypadku, gdy transport zbiorowy traci
pasażerów na rzecz motoryzacji indywidualnej. Wycofanie linii komunikacyjnej zastosować
można w sytuacji gdy odpływ pasażerów następuje do innej linii eksploatowanej przez
to samo przedsiębiorstwo151.
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6. Koszty transportu miejskiego
6.1. Struktura kosztów transportu miejskiego
Pojęcie kosztów transportu miejskiego nie jest jednorodne. Rozumiejąc szeroko transport
miejski, a więc jako wszystkie zmechanizowane przemieszczenia pasażerskie w obrębie obszaru zurbanizowanego, można wyodrębnić koszty transportu:


zbiorowego;



indywidualnego.

Obliczanie kosztów transportu miejskiego w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej
w transporcie zbiorowym i indywidualnym z uwzględnieniem pełnego zakresu kosztów stanowi podstawę racjonalnego wyznaczania sfery substytucji i komplementarności obu rodzajów transportu.
Zarówno w ramach transportu miejskiego, jak i indywidualnego wyróżniamy koszty:


własne;



infrastruktury transportowej;



zewnętrzne.

Koszty własne to koszty ponoszone w transporcie zbiorowym przez organizatorów przewozów i przewoźników oraz w transporcie indywidualnym przez eksploatujących pojazdy.
Koszty infrastruktury transportowej to koszty jej budowy i utrzymania, nie pokryte opłatami
użytkowników i w związku z tym ponoszone bezpośrednio przez państwo i samorządy terytorialne.
Koszty zewnętrzne to nie pokryte opłatami użytkowników koszty środowiskowe oraz niepokryte koszty wypadków transportowych. Do kosztów zewnętrznych próbuje się zaliczać też
koszty czasu traconego przez pasażerów i kierowców w transporcie indywidualnym podczas
podróży. Ich umieszczenie w kosztach zewnętrznych jest jednak dyskusyjne, ponieważ stanowią one element kosztów użytkowników transportu, będących dla nich kosztami własnymi
realizacji przemieszczeń. Czas, pomimo to, że jest kategorią filozoficzną, ma określoną wartość. Istnieje więc potrzeba uwzględnienia go w kosztach transportu miejskiego. Nie można
tego uczynić w ramach kosztów własnych, ponieważ upływ czasu nie pociąga za sobą bezpośrednich wydatków pieniężnych. Pozostaje więc możliwość zaliczenia kosztów czasu do kosz-
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tów zewnętrznych, albo też potraktowania ich jako dodatkowej kategorii kosztów transportu
miejskiego.
Koszty własne, koszty infrastruktury transportowej, koszty zewnętrzne i koszty czasu łącznie
tworzą tzw. społeczne koszty transportu miejskiego. Pokazano to w Tabela 13.
Tabela 13
Struktura kosztów transportu miejskiego
Koszty własne

Koszty społeczne
transportu
miejskiego

Koszty organizatorów transportu, przewoźników oraz eksploatujących własne pojazdy

Koszty infrastruktury transportowej nie objęte kosztami
własnymi
Koszty państwa i samorządu terytorialnego
Koszty zewnętrzne
Koszty mieszkańców i społeczeństwa jako
całości
Koszty czasu

Źródło: opracowanie własne

Szerokie rozumienie pojęcia kosztów transportu miejskiego jest warunkiem ich właściwej
oceny i analizy, stanowiącej podstawę decyzji z zakresu kształtowania rozwoju transportu
wewnątrz obszarów zurbanizowanych. Potrzebę szerokiego rozumienia kosztów transportu,
oficjalnie zaakceptowała w swoim stanowisku Unia Europejska w 1995 r. Stwierdzono, że152:


właściwe funkcjonowanie jednego rynku transportowego i lepsze równoważenie gałęzi transportu wymaga zapewnienia, żeby koszty transportu w większym niż dotychczas stopniu i właściwie odzwierciedlały koszty infrastruktury i koszty zewnętrzne
transportu;



mamy obowiązek uwzględniać pełne koszty każdej gałęzi transportu, włączając te,
które odnoszą się do bezpieczeństwa i środowiska, jak również do infrastruktury;
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w szerokiej skali środowiskowe aspekty, razem z bezpieczeństwem i zagadnieniami
socjalnymi, muszą być rdzeniem polityki transportowej zarówno w skali państwa, regionu, jak i kontynentu.

6.2. Czynniki kształtujące poziom kosztów własnych transportu
miejskiego
Koszty własne w transporcie zbiorowym ponoszą przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją
i realizacją przewozów. Pod pojęciem kosztów własnych tych przedsiębiorstw należy rozumieć nakłady gospodarcze, jakie muszą wydatkować i rozliczać w danym okresie swojej działalności.
Poznanie struktury kosztów własnych umożliwia ich klasyfikacja, przeprowadzona według
różnych kryteriów pod kątem przydatności do podejmowania decyzji gospodarczych.
W strukturze kosztów własnych transportu miejskiego według rodzaju kosztów wyodrębniamy: amortyzację, materiały pędne, energię, ogumienie, płace i narzuty na płace, materiały
podstawowe i pozostałe koszty. Natomiast według miejsc powstawania wyróżniamy: materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, pozostałe materiały i przedmioty nietrwałe, energię,
amortyzację, naprawy eksploatacyjne i remonty, płace, narzuty na płace i umundurowanie,
delegacje służbowe, pozostałe koszty bezpośrednie, koszty wydziałowe, koszty ogólnozakładowe i koszty sprzedaży.
W strukturze kosztów własnych transportu miejskiego ważne znaczenie ma amortyzacja.
Odpisy amortyzacyjne umożliwiają akumulowanie środków w celu zakupu nowych pojazdów.
W strukturze taboru przedsiębiorstw transportu miejskiego znajdują się pojazdy niezamortyzowane, w odniesieniu do których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych i zamortyzowane,
w stosunku do których nie nalicza się już odpisów amortyzacyjnych. Przyczyny eksploatacji
pojazdów zamortyzowanych mogą być różne. Są sytuacje, w których pojazdy zamortyzowane
są eksploatowane bez odczuwalnego zmniejszenia niezawodności, czy narastania kosztów
napraw i remontów. Przedsiębiorstwa muszą prowadzić odpowiednią politykę w zakresie zakupu taboru aby zapewnić odpowiedni udział amortyzacji w kosztach i jednocześnie, aby przy
danych przychodach nie doprowadzić do strat w rachunku wyników153.
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Istotne jest także ustalenie okresu amortyzacji taboru. Minimalny okres amortyzacji określają
stosowne przepisy. W określonej sytuacji przyjęcie takiego okresu może doprowadzić do wydatnego wzrostu kosztów amortyzacji w danym okresie i w konsekwencji do ponoszenia strat
przez przedsiębiorstwo.
Inną ważną pozycją w strukturze kosztów własnych transportu miejskiego są koszty związane z pracą kierujących pojazdami. Specyfika transportu miejskiego powoduje, że występują
ograniczenia możliwości zwiększenia wydajności pracy przy wprowadzaniu nowoczesnych
technologii, tak jak to ma miejsce w innych sektorach.
Zwiększenie liczby wozokilometrów i przewiezionych pasażerów w przeliczeniu na kierującego
pojazdem ograniczone jest:


parametrami infrastruktury liniowej;



dążeniem pasażerów do wzrostu komfortu podróży przez zmniejszanie zapełnienia
pojazdów;



oczekiwaniami pasażerów dotyczącymi wzrostu częstotliwości kursowania pojazdów;



zwiększaniem obszarów o niskiej zabudowie obsługiwanych transportem miejskim;



zmniejszaniem się na skutek rosnącego ruchu na drogach prędkości eksploatacyjnej
i koniecznością zapewnienia kierującym odpoczynku154.

Określony wpływ na poziom kosztów związanych z pracą kierujących pojazdami ma system
ich zatrudniania i wynagradzania. Rozsądnym rozwiązaniem z punktu widzenia poziomu tych
kosztów jest stosowanie systemu tzw. równoważnych norm czasu pracy, polegającego na
rozliczaniu godzin pracy nie w skali dnia, tylko w dłuższym czasie pracy, co najmniej miesiąca. Nie występuje wówczas konieczność zatrudniania kierowcy przez określony czas po zakończeniu zadania do 8 godzin bez prowadzenia pojazdu i płacenia nadgodzin za czas prowadzenia pojazdu powyżej 8 godzin. W transporcie miejskim, ze względu na konieczność
dostosowania wymiaru zadań przewozowych do popytu, nie stosowanie równoważnych norm
czasu pracy pociąga za sobą odczuwalny wzrost kosztów przy danym poziomie stawek osobistego zaszeregowania. Jest ponadto przyczyną marnotrawstwa czasu pracy.
W analizie kosztów własnych podstawowe znaczenie ma dobór właściwego nośnika kosztów,
a więc jednostki kalkulacyjnej, w odniesieniu do której koszty będą rozliczane. W transporcie
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miejskim jako nośnik kosztów podstawowe znaczenie ma wozokilometr, a więc przejazd pojazdu na odległość jednego kilometra. Innymi nośnikami kosztów są:


wozogodzina, czyli praca pojazdu w ciągu godziny;



pojazd;



trasa.

Analiza czynników determinujących poziom kosztów własnych transportu miejskiego wymaga
podziału kosztów na zależne od poszczególnych nośników, a więc na:


zależne od liczby wykonanych wozokilometrów;



zależne od liczby wykonanych wozogodzin;



zależne od liczby eksploatowanego taboru;



zależne od długości eksploatowanych tras.

Uwzględniając to, że wozokilometry są podstawową jednostką kalkulacyjną kosztów w transporcie miejskim, koszty zależne od liczby wykonanych wozokilometrów można potraktować
umownie jako zmienne, a koszty zależne od liczby wykonanych wozogodzin, liczby eksploatowanego taboru i długości eksploatowanych tras jako stałe. Taki mają one bowiem charakter
z punktu widzenia ich związku z liczbą wykonanych wozokilometrów.
Do kosztów zmiennych zależnych od liczby wykonanych wozokilometrów należą:


materiały pędne, oleje i smary oraz energia elektryczna na cele trakcyjne (kmp);



ogumienie (kop);



naprawy eksploatacyjne i remonty taboru, torów i sieci (krt).

Koszty zmienne (kz), przypadające na 1 wozokilometr, wyraża zatem wzór:
kz = kmp + kop + krt
W wypadku obliczenia amortyzacji taboru metodą przebiegową, do tej grupy kosztów należy
jeszcze zaliczyć amortyzację taboru.
Do kosztów stałych zależnych od liczby wykonanych wozogodzin należą:


płace, ubezpieczenia społeczne i umundurowanie obsady wozów (vvr);



materiały ruchu, z wyłączeniem materiałów pędnych i ogumienia (kmr);



koszty wydziałowe ruchu (kow);



narzut kosztów ogólnozakładowych (koz).
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Koszty stałe (ksg), przypadające na 1 wozogodzinę, wyraża zatem wzór:
ksg = kvr + kmr + kow + koz
Do kosztów stałych zależnych od liczby eksploatowanego taboru należą:


amortyzacja taboru (kaw);



przeglądy taboru (kpw).

Przeglądowi podlega każdy pojazd raz dziennie, niezależnie od jego dziennego przebiegu.
Przemawia to za zaliczeniem kosztów przeglądów taboru do powyższej grupy kosztów. Przeważnie łączne ich ewidencjonowanie z kosztami napraw i remontów eksploatacyjnych
w księgowości przedsiębiorstw komunikacyjnych nie pozwala na wyodrębnienie tej pozycji
kosztów.
Koszty stałe (ksp), przypadające na 1 pojazd, wyraża zatem wzór:
ksp = kaw + kpw
Do kosztów stałych zależnych od długości eksploatowanych tras, które są właściwe jedynie
dla komunikacji tramwajowej, trolejbusowej, metro i skm, należą:


amortyzacja torów i sieci (kal);



przeglądy torów i sieci (kpl).

Wyodrębnienie przeglądów torów i sieci jako pozycji kosztów napotyka na podobne trudności, jak wyodrębnienie przeglądów taboru.
Koszty stałe, przypadające na 1 km trasy tramwajowej lub trolejbusowej (kss), wyraża zatem
wzór:
kss = kal + kpl
Opierając się na przedstawionym podziale kosztów, całkowity koszt własny w transporcie
miejskim można zatem przedstawić w postaci następującego wzoru:
Kc = Wkm kz + Wg ksg + We ksp + Lt kss
gdzie:
Kc

- całkowity koszt własny;

Wkm

- liczba wykonanych wozokilometrów;

Wg

- liczba wykonanych wozogodzin;

We

- liczba wozów w inwentarzu (wozodni inwentarzowe);
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- długość eksploatowanych tras;

Lt

(pozostałe oznaczenia jak poprzednio).
Koszt jednostkowy w transporcie miejskim (kwkm) jest liczony jako iloraz całkowitego kosztu
własnego i liczby wykonanych wozokilometrów:

K
k wkm  c
Wkm
Jeżeli podstawimy zamiast Kc wzór poprzedni, otrzymujemy:

k wkm  k z 

Wg  k sg
Wkm



We  k sp
Wkm



Lt  k ss
Wkm

Określone zależności występujące w rozwiniętej postaci ostatniego wzoru na koszt jednostkowy w transporcie miejskim można przekształcić w konkretne wskaźniki technicznoeksploatacyjne, a więc:


wskaźnik prędkości eksploatacyjnej (Ve):

ve 


Wkm
Wg

wskaźnik liczby wozokilometrów wykonanych w ciągu roku przez jeden wóz w inwentarzu (wkmw):

w kmw 

Wkm
We

 w tr  d n  g  v e

gdzie:
wtr

- współczynnik wykorzystania taboru155;

dn

- liczba dni w eksploatacji;

g

- średniodobowy czas kursowania wozów156;


wskaźnik liczby wozokilometrów przypadających w ciągu roku na 1 km eksploatowanych tras (wkm1):

155

Współczynnik wykorzystania taboru jest stosunkiem wozodni eksploatacyjnych taboru do wozodni inwentarzo-

wych.
156

Średni dobowy czas kursowania wozów jest stosunkiem liczby wozogodzin w ruchu oraz liczby wozodni

w ruchu.
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wkm1 

wkm
st wtr  d n gve
Lt

gdzie:
st - liczba wozów w inwentarzu przypadająca na 1 km eksploatowanych tras.
Jeżeli podstawimy do wzoru:

k wkm k z 

Wg k sg We k sp Lt k ss


Wkm
Wkm Wkm

rozwiniętą postać występujących w nim wskaźników techniczno-ekonomicznych, to otrzymamy kolejną postać wzoru na koszt 1 wozokilometra (kwkm):

k wkm  k z 

k sg
ve



k sp
w tr  d n  g  v e



k ss
s t  w tr  d n  g  v e

Przedstawione w ostatnim wzorze zależności kosztu jednostkowego wozokilometra wskazują,
że kształtują go następujące czynniki:


poziom jednostkowych kosztów zmiennych, zależnych od liczby wykonanych wozokilometrów;



poziom jednostkowych kosztów stałych przypadających na 1 wozogodzinę, 1 wóz
w inwentarzu i na 1 km eksploatowanych tras;



prędkość eksploatacyjna;



liczba dni eksploatacji wozów;



średni dobowy czas kursowania wozów;



współczynnik wykorzystania taboru;



liczba wozów w inwentarzu na 1 km trasy.

Koszt jednostkowy wozokilometra jest tym niższy, im niższy jest poziom wymienionych kosztów oraz im wyższy jest poziom wymienionych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych.
W określonych warunkach celowe może okazać się przeprowadzenie analizy czynników
kształtujących koszt 1 miejscokilometra. Analiza taka wymaga wprowadzenia do wzoru:

k wkm  k z 

Wg  k sg
Wkm



We  k sp
Wkm



Lt  k ss
Wkm

zamiast liczby wykonanych wozokilometrów liczby wykonanych miejscokilometrów.
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W warunkach urynkowienia transportu miejskiego i związanego z tym oddzielenia działalności organizatorskiej od przewozowej, pociągającego za sobą kontraktowanie przewoźników
do obsługi poszczególnych linii komunikacyjnych, podstawowe znaczenie z punktu widzenia
ekonomicznego ma obliczanie kosztów linii komunikacyjnych przy wykorzystaniu przedstawionych nośników kosztów. Możliwym rozwiązaniem dla linii jest przyjęcie tylko jednego nośnika w postaci wozokilometra.
Koszt wozokilometra ponoszony przez przewoźnika na linii jest kształtowany przez:


liczbę pojazdów, które należy posiadać w inwentarzu do obsługi tej linii;



wskaźnik wykorzystania tych pojazdów;



średniodobowy czas kursowania pojazdów liczony w skali tygodnia;



liczbę dni w tygodniu, w których eksploatowane są pojazdy;



prędkość eksploatacyjną.

Koszt wozokilometra na linii powinien być dla przewoźnika podstawą do przygotowania oferty
obsługi linii na przetarg ogłoszony przez organizatora. Innym istotnym czynnikiem branym
pod uwagę powinna być sytuacja rynkowa determinowana przez konkurencję na rynku usług
transportu miejskiego.
W analizie kosztów własnych ważne znaczenie ma ich układ kalkulacyjny. Narzędziem służącym kalkulacji jednostkowych kosztów własnych w transporcie miejskim w układzie kalkulacyjnym może być arkusz kalkulacyjny (Tabela 14.)
Arkusz ten wypełniony jest danymi i w jego ramach dokonywane są stosowne obliczenia.
Umożliwia on dokonywanie ocen wpływu różnych czynników na wysokość kosztu jednostkowego.
Modyfikacja przedstawionego układu arkusza przez zastąpienie zużycia paliw płynnych zużyciem energii elektrycznej oraz dodanie kosztów infrastruktury liniowej umożliwia kalkulację
kosztów transportu trolejbusowego lub tramwajowego157.

157

G. Dydkowski: Czynniki ... (cz. II), op. cit., s. 5-9.

150

Tabela 14
Arkusz kalkulacyjny kosztu jednostkowego transportu miejskiego (tabor autobusowy)
L.p
.

Składniki kosztów

Jednostki

Przyjęte
wielkości

Koszt
zł/1wzkm

Koszt
zł/1godz

1

2

3

4

5

6

zł/wzkm

-

x

-

zł

x

-

-

l/100 km

x

-

-

%

x

-

-

zł/wzkm

-

x

-

zł

-

-

-

zł/godz

-

-

x

I

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZALEŻNE OD PRZEBIEGU

1.

Paliwo oraz oleje:

1.1.

- cena 1 litra paliwa (netto)

1.2.

- norma zużycia paliwa na 100 km

1.3.

- narzut kosztów z tytułu zużycia oleju

2.
2.1.

Obsługi i naprawy:
- koszt określony wg stanu istniejącego

II

KOSZTY BEZPOŚREDNIE ZALEŻNE OD CZASU PRACY

3.

Amortyzacja:

3.1.

- cena nowego pojazdu

zł

x

-

-

3.2.

- wysokość rocznego odpisu amotyzacyjnego

%

x

-

-

3.3.

- roczny czas pracy pojazdu

godz

x

-

-

zł/godz

-

-

x

4.

Wynagrodzenie kierowcy oraz narzuty (ZUS, FP):

4.1.

- miesięczne wynagrodzenie

zł

x

-

-

4.2.

- korekta wynikająca z urlopów i zwolnień lekarskich

%

x

-

-

4.3.

- wielkość narzutów na wynagrodzenia

%

x

-

-

zł/godz

-

-

x

zł

x

-

-

godz.

x

-

-

zł/godz

-

-

x

zł

x

-

-

godz

x

-

-

zł

-

x

x

zł

-

x

x

%

x

-

-

zł

-

%

x

-

-

5.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

5.1.

- ubezpieczenie

5.2.

- roczny czas pracy pojazdu

6.

Podatek od środków transportu:

6.1.

- roczna stawka podatku

6.2.

- roczny czas pracy pojazdu

7.

Razem koszty bezpośrednie

III

KOSZTY POŚREDNIE

8.

Koszty wydziałowe:

8.1.
9.
9.1.

- procentowy narzut na koszty bezpośrednie
Koszty ogólnozakładowe:
- procentowy narzut na koszty bezpośrednie

x

10.

Razem koszty pośrednie

zł

-

x

x

11.

Razem koszty własne (wiersze 7 plus 10)

zł

-

x

x

Objaśnienia: w miejsca oznaczone „x” wprowadzane są dane.

Źródło: G. Dydkowski: Czynniki ... (cz. II), op. cit,, s. 7.
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6.3. Koszty zewnętrzne w transporcie miejskim
Koszty zewnętrzne są związane z negatywnymi dla środowiska naturalnego i życia człowieka
skutkami działalności transportu:


emisją hałasu;



zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;



wypadkami transportowymi (w części nie pokrytej przez system ubezpieczeń
i odszkodowań);



zajęciem terenu.

Są one ponoszone nie przez przedsiębiorstwa transportowe i przez użytkowników samochodów osobowych, lecz przez podmiot trzeci, czyli przez ogół społeczeństwa, składającego się z
poszczególnych obywateli (mieszkańców).
Celem obliczania kosztów zewnętrznych jest ich internalizacja. Oznacza ona przypisywanie
ujemnych skutków transportu tym podmiotom, które je wywołują i są za nie odpowiedzialne.
Poprzez internalizację kosztów zewnętrznych można zmierzać do odpowiednich regulacji
ekonomiczno-fiskalnych, które mają skłonić użytkowników do wyboru odpowiedniego sposobu podróży.
Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu jest problemem wchodzącym w zakres polityki transportowej. Realizacja internalizacji kosztów zewnętrznych wymaga158:



wiedzy o rodzajach i wysokości kosztów zewnętrznych;
narzędzi przenoszenia kosztów zewnętrznych w rachunek kosztów własnych przedsiębiorstwa.

Wyróżnia się trzy podstawowe cele szacowania kosztów zewnętrznych transportu miejskiego:


uzyskanie oceny makro zużycia zasobów środowiskowych;



ustalenie podstaw decyzyjnych do regulacyjnej i cenowej polityki transportowej;



ocena wpływu transportu na środowisko dla ustalenia kosztów - korzyści inwestycji
infrastrukturalnych.

158

R. Tomanek: Funkcjonowanie transportu, op. cit., s. 66.

152

Stosowane są różne metody i narzędzia badań kosztów zewnętrznych transportu, w zależności od stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej, kompleksowości bazy danych oraz stopnia
świadomości ekologicznej społeczeństwa, przy czym we wszystkich zagranicznych analizach
i studiach badania kosztów zewnętrznych koncentrują się na transporcie drogowym jako
głównym sprawcy negatywnych skutków ekologicznych pogarszających środowisko życia
człowieka. Szacowanie kosztów zewnętrznych transportu wiąże się z wieloma trudnościami
zarówno metodologicznymi, jak i implementacyjnymi. Podstawową trudność stanowi ustalenie tzw. progu zerowego, od którego możemy mówić o powstaniu szkody. Progi tolerancji,
rozumianej tu jako dopuszczalne normy, podlegają ciągłym zmianom na skutek postępu
technicznego i wzrostu ekologicznej świadomości społeczeństwa159.
Wycena kosztów zewnętrznych w transporcie odbywa się różnymi metodami. Generalnie stosowane są dwa, uzupełniające się podejścia, oparte na wycenie160:


szkód powodowanych przez działalność transportową;



nakładów potrzebnych na przywrócenie stanu pierwotnego lub ochrony przed efektami zewnętrznymi.

Próby określania kosztów hałasu podejmuje się, wykorzystując metodę opartą na kosztach
stosowania środków ochrony przed hałasem lub metodę opartą na zróżnicowanych cenach
nieruchomości o odmiennym stopniu narażenia na hałas161.
Do kosztów stosowania środków ochrony środowiska przed hałasem proponuje się zaliczyć
koszty: budowy ścian dźwiękochłonnych, budowy wałów ochronnych, dźwiękoszczelnych
konstrukcji okien i ścian zewnętrznych budynków z odpowiednim systemem wentylacyjnym
oraz zadrzewienia. Podstawową trudnością występującą w stosowaniu tej metody jest problematyczność przypisania wszystkich tych kosztów jedynie zabezpieczeniu przed hałasem.
W przeciwieństwie do metody opartej na kosztach stosowania środków ochrony przed hałasem, metoda oparta na różnicach cen nieruchomości zawęża zakres kosztów hałasu jedynie
do tych kosztów, które ponoszą mieszkańcy okolicznych domów. Jej podstawą jest zaobserwowana zależność, że fizycznie identyczne domy w tym samym mieście, które różnią się tyl-

159

B. Pawłowska: Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 123-124.
160

R. Tomanek: Funkcjonowanie transportu, op. cit., s. 62.

161

C.A. Nash: Public versus Private Transport. The Macmillan Press Ltd., London 1978, s. 22.
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ko hałaśliwością otoczenia, znajdują nabywców po zróżnicowanych cenach. Wykorzystanie
tej metody jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy kupujący i sprzedający mają rozeznanie
stopnia narażenia na hałas nieruchomości podlegających transakcji. Za problematyczne należy uznać w tej metodzie oddzielenie narażenia na hałas od narażenia na inne oddziaływanie
zewnętrzne oraz pomijanie pewnych walorów nieruchomości, które mogą mieć wpływ na ich
ceny.
Nie w pełni doskonałe są też metody określania kosztów zanieczyszczenia powietrza. W praktyce koszty te próbowano ustalić na podstawie zwiększonych wydatków na odnawianie elewacji budowli, pranie firan i mycie samochodów. Inną dostrzegalną możliwością jest oparcie
się na wynikach badań ankietowych skłonności do ponoszenia określonych kosztów w postaci
zwiększonego czynszu czy podatku od nieruchomości w celu poprawy stanu powietrza
w mieście do poziomu jakościowego „powietrza wakacyjnego”.
Podobną metodę, opartą na „gotowości do zapłaty”, można stosować także w odniesieniu
do kosztów hałasu. W większości krajów rozwiniętych szacuje się, że czynsz za mieszkanie
maleje o 0,8 - 1,2%, gdy poziom hałasu wzrasta o 1 db (A)162.
Koszty wypadków drogowych stanowią określone straty społeczne związane ze śmiercią
i obrażeniami osób oraz uszkodzeniami środków przewozowych i zakłóceniami ruchu. Można
je podzielić na163:


koszty bezpośrednie, związane w uszkodzeniem pojazdów, leczeniem, administracją
itp.;



koszty pośrednie, związane ze zmniejszeniem dochodu narodowego na skutek śmierci
i obrażeń osób;



straty związane ze szkodami moralnymi oraz istnieniem ryzyka narażenia na wypadek.

Określone trudności metodologiczne powstają przy obliczaniu kosztów pośrednich. Metodą
uznaną za zadowalającą jest obliczanie tych kosztów jako wartości dóbr nie skonsumowanych przez ofiary wypadku. Dużą wątpliwość nasuwa ustalanie strat związanych ze szkodami
moralnymi oraz istnieniem ryzyka narażania na wypadek.

162

A. Tylutki, J. Wronka, op. cit., s. 3.

163

I. Heggie: Ekonomika inwestycji transportowych. WKiŁ, Warszawa 1978, s. 93 i 94.

154

Obliczanie kosztów terenu napotyka także na określone trudności metodologiczne. Uważa
się, że podstawą obliczania kosztów terenu powinny być korzyści, jakie można uzyskać przy
najbardziej opłacalnym alternatywnym jego wykorzystaniu. Zakładając, że jest nim produkcja
rolnicza jako naturalne przeznaczenie ziemi, koszty terenu proponuje się obliczać na podstawie nakładów na zwiększenie produkcji na zmniejszonym areale ziemi w celu zrekompensowania strat z tytułu jej transportowego wykorzystania.
Ograniczona powierzchnia terenów miejskich powoduje, że infrastrukturę transportową przenosi się pod lub nad ziemię, ponosząc wysokie koszty konstrukcji. Następuje wówczas substytucja kosztów terenu kosztami konstrukcji. Sugeruje to możliwość określania kosztów terenu na podstawie przyrostu kosztów konstrukcji infrastruktury w wypadku jej przenoszenia
pod lub nad ziemię. Podstawą wyceny terenu będą wówczas nakłady, jakie należy ponieść w
celu zaoszczędzenia określonej jego powierzchni.
Przy obliczaniu kosztów terenu wykorzystywanego przez transport miejski powinno się posługiwać nie ceną płaconą jednorazowo przy jego przejęciu pod budowę infrastruktury, lecz
ceną użytkowania. Inwestor otrzymuje bowiem ziemię w użytkowanie, a nie nabywa jej na
własność.
W zakresie metodologii i rozliczenia kosztów zewnętrznych największe osiągnięcia mają dwa
instytuty badawcze: szwajcarski INFRAS (Zürich) i niemiecki IWW (Karlsruhe). Według wyników badań tych instytutów głównymi rodzajami tych kosztów w transporcie są164:


zmiany klimatyczne (30% kosztów zewnętrznych);



emisja spalin silnikowych do atmosfery (27% kosztów zewnętrznych);



straty wywołane wypadkami samochodowymi (24% kosztów zewnętrznych).

6.4 Koszty czasu i kongestii w transporcie miejskim
Specyficzną cechą transportu miejskiego jest jej powiązanie z czasem użytkownika. Zróżnicowanie długości czasu podróży w relacji od drzwi do drzwi w zależności od środka przewozowego, czy też sposobu podróży, skłania do traktowania czasu pochłanianego przez transport jako kosztu jego funkcjonowania.

164

J. Burnewicz: op. cit., s. 95.
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Wartość czasu oznacza w rzeczywistości użyteczność wykorzystania go w określony sposób
i zależy od różnorodnych czynników. J. M. Thompson165 napisał, że wartość czasu różni się
w zależności od tego, czy:


alternatywą jest więcej czasu w domu, czy w pracy;



oszczędność czasu jest do przewidzenia, czy nie;



oszczędność czasu powtarza się regularnie, czy nie.

W literaturze przedmiotu można spotkać różne metody określania wartości czasu w transporcie pasażerskim. Szczegółowe ich omówienie przedstawia I. Tarski166, wymieniając metodę
produkcyjną, dochodową, kosztową i dochodowo-kosztową. Żadna z tych metod nie jest jednak w wystarczającym stopniu zadowalająca, a wyniki uzyskiwane dzięki ich stosowaniu wykazują znaczne rozbieżności.
W podejmowanych próbach oszacowania wartości czasu traconego w transporcie wykorzystuje się w zasadzie dwie metody postępowania. Pierwsza z tych metod opiera się na przyjęciu jako podstawy wartości godziny pracy wraz z narzutami, uwzględniając przy tym cel podróży. W drugiej metodzie określa się wartość czasu jako godzinową wartość dochodu narodowego wytworzonego przez społeczeństwo. Z dwóch metod, pierwsza, odnosząca się do
wartości godziny pracy jest stosowana najczęściej jako najbardziej wymierna167.
Określając wartość czasu podróży w odniesieniu do jednej godziny pracy uwzględnia się cel
podróży (podróże związane z pracą oraz podróże nie związane z pracą), jak również status
społeczno-ekonomiczny pasażera (osoby pracujące i niepracujące).
Stwierdza się, że uzgodnienia w zakresie oceny wartości czasu zmierzają do jej ustalenia na
poziomie 25 - 30% stawek zarobków168. W literaturze amerykańskiej napisano, że powszechnie akceptowanym standardem jest określanie wartości czasu podróży na poziomie 1/3 do
2/3 stawek zarobków169.

165

J.M. Thompson: Nowoczesna ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1978, s. 55.

166

I. Tarski: Czynnik czasu w procesie transportowym. WKiŁ, Warszawa 1976, s. 192-214.

167

C. Rozkwitalska: Koszty i korzyści transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach. Instytut Gospodarki

Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1997, s. 126.
168

I. Heggie: op. cit., s. 87.

169

A. Altshulter: The urban transportation system. Politics and policy innovation. MIT, Cambridge 1979, s. 116.
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Podstawowym czynnikiem wpływającym na ocenę wartości czasu podróży w stosunku do
zarobków jest ich wysokość. Osoby o niskich dochodach wykazują tendencję do oceniania
wartości czasu ich podróży na podstawie wyższej proporcji do ich stawek zarobków, ale na
bezwzględnym niższym poziomie. Osoby te akceptują bowiem większe straty czasu na podróże niż osoby lepiej uposażone w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Znacznie mniej uwagi
poświęcono zbadaniu wartości czasu w zależności od rodzaju podróży. Wynika to z trudności
jej oceny dla przejazdów pozapracowniczych. Decyduje o tym rekreacyjny charakter wielu
z nich oraz niemożliwość określenia stawek zarobków dla dużej części podróżnych. Wychodząc z założenia, że nowe inwestycje w transporcie zbiorowym są realizowane przede
wszystkim do obsługi szczytowego ruchu pasażerskiego, związanego z dojazdami do pracy,
z reguły przyjmuje się dla tych przejazdów wartość czasu na poziomie średnim dla przejazdów pracowniczych170.
Dla zagadnienia podziału zadań przewozowych wewnątrz obszarów zurbanizowanych pomiędzy transport indywidualny i zbiorowy konieczna jest jednak bardziej dogłębna analiza wartości czasu podróży, uwzględniająca jego jednorodność w przekroju jej poszczególnych faz
cząstkowych. Liczne badania wykazują bowiem, że podróżni przykładają odmienną wartość
do czasu spędzanego w pojeździe (czasu jazdy) i czasu spędzanego poza pojazdem (czasu
dojścia, oczekiwania i przesiadania się).
Wartość czasu podróży poza pojazdem jest oceniana przez pasażerów na poziomie mniej
więcej dwukrotnym w stosunku do wartości w pojeździe. Należy to przypisać przede wszystkim różnicy w wygodzie tych dwóch sposobów spędzania czasu. Wartość samego czasu dojścia wzrasta natomiast w większym stopniu niż proporcjonalnie do odległości, gdyż wysiłek
chodzenia rośnie wraz z odległością171.
Zwraca się uwagę, że faza dojścia w transporcie indywidualnym jest często pomijana w ocenie wartości czasu podróży. Występuje to wówczas, gdy dojście wymaga w porównaniu
z transportem zbiorowym stosunkowo krótkiego czasu i jest niemożliwe do uniknięcia172.

170

Ibidem, s. 116.

171

I. Black, R. Gillie, R. Henderson, T. Thomas: Advanced urban transport. Saxon House, Farnborough 1977,

s. 122.
172

A. Altshulter, op. cit., s. 117.
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Podobnie ocena wartości czasu oczekiwania nie jest jednorodna i w znacznym stopniu zależy
od pewności obsługi determinującej osiągnięcie miejsca docelowego w wyznaczonym terminie173.
W nawiązaniu do atrybutu pewności obsługi sugeruje się, że w ocenie wartości czasu podróży dodatkowy czas oczekiwania, mierzony od momentu, kiedy pojazd powinien był przyjechać zgodnie z rozkładem jazdy, należy określać na wyższym poziomie, w związku z brakiem
pewności, wynikającym z oczekiwania w tych okolicznościach174.
Jako narzędzie badawcze wartości czasu podróży, pozwalające na uwzględnienie odmiennej
wartości, jaką pasażerowie przywiązują do poszczególnych jego faz cząstkowych, proponuje
się technikę psychologicznego wartościowania. Technika ta polega na ocenianiu przez pasażerów porównywalnych podróży w odniesieniu do standardowej, dla której założono określoną wartość liczbową. Podróże o identycznych elementach, z wyjątkiem jednego, są następnie
porównywane i służą za podstawę do określenia wartości wyselekcjonowanego elementu175.
Technika psychologicznego wartościowania czasu została zastosowana w Chicago w odniesieniu do reprezentatywnego zbioru dorosłych mieszkańców tego miasta w wieku poniżej 65
lat. Wyniki badania świadczą, że czas oczekiwania nie wpływa w takim stopniu na ocenę wartości czasu podróży, jak sama konieczność oczekiwania. Stanowi o tym fakt, że pierwsze pięć
minut oczekiwania jest oceniane znacznie wyżej niż drugie i trzecie pięć minut176.
Podobnie wyniki tych samych badań świadczą, że czas poświęcony na przesiadanie się nie
wpływa na ocenę wartości czasu podróży w takim stopniu, jak sama konieczność zmiany
środka transportu. Stanowi o tym to, że pierwsze 5 minut przesiadania się jest oceniane
znacznie wyżej niż następne, które dodaje porównywalnie małą subiektywną wartość177.

173

M.A.P. Taylor: Travel time variability - the case of two public modes. „Transportation Science” 1982, vol. 16,

nr 4, s. 507.
174

F.V. Webster, P.H. Bly: Public transport and the planning of residential areas. Urban plannimg and public

transport. Red. Roy Cresswell, The Construction Press, Lancaster 1979, s. 66.
175

A.J. Horowitz: Sublective value of time in bus transit travel. „Transportation Amster” 1981, vol. 10, nr 2, s.

149-150.
176

Ibidem, s. 156.

177

Ibidem, s. 157.
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Badania wykazały ponadto, że subiektywna ocena wartości czasu jazdy zależy od wygody
podróżowania. Konieczność stania podczas jazdy zwiększa subiektywną wartość oceny jej
czasu178.
Wydaje się, że ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę wartości czasu podróży jest dokładnie uświadamianie sobie rzeczywistego czasu jej trwania.
Zawyżone oceny długości rzeczywistego czasu trwania podróży miejskich pociągają za sobą
niewątpliwie zawyżone oceny wartości ich czasu. Szczególnie silnie zjawisko to musi dotyczyć
kierowców samochodów osobowych, oceniających wartość czasu podróży transportem zbiorowym.
Czynnikiem w istotnym stopniu determinującym czas podróży jest kongestia transportowa,
która istnieje od początku istnienia ruchu kołowego. Kongestia transportowa jest wynikiem
wzajemnego oddziaływania na siebie użytkowników infrastruktury transportowej i użytkowników pojazdów. Powoduje nie tylko negatywne skutki eksploatacyjne, ale także ekonomiczne,
będące rosnącą funkcją liczby użytkowników.
Koszty kongestii powstają wskutek niedoboru zdolności przepustowej infrastruktury. Są one
zwykle definiowane jako dodatkowe koszty w stosunku do tzw. swobodnego potoku, który
oznacza prowadzenie pojazdu bez przeszkód powodowanych przez innych użytkowników
infrastruktury179.
Największą część kosztów kongestii w transporcie miejskim stanowią koszty związane z czasem podróży. Drugim znaczącym rodzajem kosztów kongestii jest przyrost kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Obejmuje on dodatkowe koszty paliwa lub energii, dodatkowe płace,
wzrost kosztów zużycia pojazdów, a także dodatkowe koszty remontów i konserwacji pojazdów. W dłuższym okresie czasu, przy braku przeciwdziałania zjawisku kongestii ze strony
odpowiednich władz, do realizacji tej samej pracy przewozowej konieczne jest zaangażowanie większej liczby taboru. Kongestia powoduje wzrost kosztów eksploatacji pojazdów w wyniku wydłużania się czasu ich pracy i pogarszania się warunków eksploatacji. Szacuje się, że
udział kosztów kongestii w kosztach eksploatacji pojazdów na terenie aglomeracji miejskich
wynosi 15 - 20%180.
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Ibidem, s. 162.
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S. Romański: Praktyczne aspekty internalizacji kosztów zewnętrznych. „Problemy Ekonomiki Transportu” 2000,

nr 4, s. 8.
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M. Ciesielski, J. Długosz, Z. Gługiewicz, O. Wyszomirski, op. cit., s. 99.
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Podobny charakter, jak dodatkowe koszty eksploatacji pojazdów, mają koszty utrzymania
infrastruktury transportowej, powstające w wyniku kongestii. Wzrost tych kosztów na skutek
zwiększania się liczby użytkowników infrastruktury, zmian płynności ruchu i spadku płynności
ruchu ulicznego jest znaczny, gdy wykorzystanie infrastruktury w jednostce czasu zbliża się
do dopuszczalnego ze względów technicznych.
Wraz z kongestią wzrastają też koszty zanieczyszczenia środowiska i hałasu. Dłuższy czas
pracy pojazdów, przypadający na jednostkę pokonywanej odległości, większa liczba zatrzymań i przyspieszeń powodują w sumie dodatkowe zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody
oraz wzrost natężenia hałasu. Słabo zauważalnymi kosztami kongestii są natomiast koszty
wypadków i koszty związane z niezrealizowaniem podróży na skutek zatłoczenia. Te ostatnie
przy obecnym stanie wiedzy są niemożliwe do ustalenia.
Koszty kongestii należy rozpatrywać w kategoriach kosztu przeciętnego i krańcowego. Pojawienie się nowego użytkownika drogi powoduje wzrost kosztów całkowitych równy sumie
kosztu przeciętnego przy dotychczasowym natężeniu ruchu i kosztu kongestii, który obciąża
wszystkie pojazdy. Jest więc kosztem krańcowym, stanowiącym odzwierciedlenie dodatkowych kosztów powodowanych przez dodatkowy pojazd w odniesieniu do określonych wielkości natężenia ruchu. Koszt ten zależy od liczby uczestników ruchu, warunków panujących
na drodze, kosztów jednostkowych zależnych od czasu, a także bardzo wyraźnie od prędkości.
W ramach kosztów kongestii można wyodrębnić koszty własne transportu, koszty infrastruktury transportowej i koszty zewnętrzne wraz z kosztami czasu. Zwrócenie uwagi na tę kategorię kosztów transportu miejskiego, jakimi są koszty kongestii, ma na celu podkreślenie
specyfiki kosztów transportu w miastach w warunkach masowego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Można je minimalizować przez odpowiedni podział zadań przewozowych.

160

7. Ceny i systemy biletowe w transporcie miejskim
7.1. Przesłanki i zasady polityki cen w transporcie miejskim
Ceny, podobnie jak popyt i podaż, są dynamicznymi elementami rynku, tzn. podlegają nieustannym zmianom. Nie zmieniają się jednak w sposób samoistny, lecz pod wpływem decyzji i
działań podmiotów rynku. Podmiotami występującymi na rynku usług komunikacyjnych są:


użytkownicy transportu zbiorowego;



użytkownicy transportu indywidualnego;



przewoźnicy;



firmy usługowe związane z obsługą transportu zbiorowego (np. sprzątające przystanki, stawiające wiaty, produkujące kasowniki, produkujące i remontujące autobusy,
budujące drogi);



firmy usługowe związane z obsługą transportu indywidualnego (sprzedające samochody, naprawiające samochody, budujące garaże, ubezpieczające garaże, budujące
drogi);



gminy;



państwo.

Wszystkie wymienione podmioty poprzez wzajemne oddziaływanie kształtują ceny.
Oznacza to, że istnieje możliwość funkcjonowania w transporcie miejskim wielu cen, gdyż
możliwe są interakcje pomiędzy poszczególnymi podmiotami tego rynku.
Podstawowe rodzaje cen związanych z transportem miejskim to:


opłaty za przejazdy środkami transportu zbiorowego;



ceny płacone za usługi przewoźnikom;



ceny płacone za usługi firmom obsługującym transport zbiorowy i indywidualny;



opłaty za korzystanie z infrastruktury (opłaty za korzystanie z dróg, parkingów, tuneli,
mostów, podatki nakładane na użytkowników infrastruktury);



inne opłaty (podatki nakładane na paliwo, energię, opony, cło importowe na samochody, podatki od kupna-sprzedaży samochodów, opłaty za wydawanie praw jazdy,
składki ubezpieczeniowe, podatki na sfinansowanie rozwoju transportu zbiorowego,
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liczone procentem od funduszu płac w firmach zlokalizowanych w mieście, okresowe
podatki na sfinansowanie inwestycji transportowych w miastach).
Niektóre z zaprezentowanych rodzajów cen noszą nazwę opłat, inne podatków, a jeszcze
inne - składek. Część cen jest bezpośrednio związana z transportem miejskim, inne tylko
pośrednio (np. trudno wskazać, jaka część podatku paliwowego wiąże się z podróżami
w mieście, a jaka z podróżami pozamiejskimi). W kształtowaniu cen pośrednio związanych
z transportem miejskim dominującą rolę odgrywa państwo. W odniesieniu do cen bezpośrednio związanych z transportem miejskim rolę decyzyjną sprawują władze lokalne i regionalne
w krajach UE, a w Polsce władze gminne (wynika to z faktu wpisania w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.181 w zakres zadań własnych gmin organizowania lokalnego transportu zbiorowego).
Określenie zakresu opłat związanych z transportem miejskim, zasad ich stosowania oraz relacji pomiędzy poziomami tych opłat, oddziałujących na podział zadań przewozowych pomiędzy transport indywidualny i zbiorowy, stanowi element polityki transportowej miast.
Właściwym trybem postępowania jest zatem przede wszystkim określenie głównych celów
polityki transportowej miasta, by dostrzegając substytucyjną i komplementarną rolę przewozów zbiorowych i indywidualnych, wskazać kierunki rozwoju transportu zbiorowego i indywidualnego oraz źródła ich finansowania.
Następstwem stanowienia cen w transporcie miejskim przez organy samorządowe jest silne
ograniczenie oddziaływania mechanizmu rynkowego oraz wprowadzenie do polityki cenowej
elementów polityki społecznej, co ewidentnie jest widoczne w stosowanych opłatach. Warto
zwrócić uwagę, że w świetle raportu Banku Światowego polityka taryfowa powinna preferować ze względów socjalnych w mniejszym stopniu studentów i emerytów, a w większym
stopniu osoby bezrobotne i o niskich dochodach182.
Realizowanie za pośrednictwem cen za przewozy środkami transportu zbiorowego zadań polityki społecznej wpływa z jednej strony na poziom cen, z drugiej natomiast na zakres udzielanych ulg i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.
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Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591)
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Polska. Przegląd transportu miejskiego. Raport Banku Światowego nr 12962 - POL - Synteza. „Biuletyn Komu-

nikacji Miejskiej” 1995, nr 23, s. 35.
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Tabela 15
Wykaz grup osób uprawnionych na podstawie ustaw do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w Polsce (stan prawny na 31.12.2006 r.)
Oznaczenie grupy osób uprawnionych

Podstawa prawna

Przejazdy ulgowe (ulga 50%)
Kombatanci i osoby represjonowane

Art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1994 r.
o kombatantach oraz osobach represjonowanych
(Dz. U. 2002 nr 42 poz. 371 z późn. zm.)

Studenci (osoby kształcące się na studiach I i II
stopnia albo jednolitych studiach magisterskich)

Art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365)

Przejazdy bezpłatne (ulga 100%)
Posłowie i senatorowie

Art. 43 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora
(Dz. U. 2003 nr 221 poz. 2199)

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy
Art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 r.
towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
oraz ich rodzin
(Dz. U. 2002 nr 9 poz. 87 z późn. zm.)
Dziecko sześcioletnie (wraz z opiekunem) uczęszArt. 14a, ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie
czające do publicznego przedszkola lub oddziału
oświaty
przedszkolnego, jeżeli droga z domu do przedszko(Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2672 z późn. zm.)
la przekracza 3 km*
Dziecko sześcioletnie (wraz z opiekunem) niepełnosprawne uczęszczające do najbliższego przedszkola, ośrodka*

Art. 14a, ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty

Dziecko, którego droga z domu do szkoły przekracza:

Art. 17, ust. 2 i 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty

3km w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych*

(Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2672 z późn. zm.)

(Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2672 z późn. zm.)

4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum*

* od miejsca zamieszkania do szkoły

Źródło: na podstawie: Ustawy z dnia 24 stycznia 1994 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych. (Dz. U. 2002 nr 42 poz. 371 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym. (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365), Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora. (Dz. U. 2003 nr 221 poz. 2199), Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. (Dz. U. 2002 nr 9 poz. 87 z późn. zm.), Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2672 z późn. zm).

Poziom cen to podstawowy element generujący wpływy ze sprzedaży biletów. Elementem
ograniczającym jest natomiast zakres ulg i uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
W Polsce zakres ten wynika częściowo z obowiązującego ustawodawstwa (wykaz grup osób
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uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, z której uprawnienie takie wynika, przedstawiono w Tabela 15) a częściowo
stanowiony jest przez rady gmin (np. prawo do przejazdów bezpłatnych dla osób w starszym
wieku czy honorowych dawców krwi). Przy czym uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych
przejazdów powinny być zrefundowane przez organ je ustanawiający w postaci zwrotu kosztów ich stosowania183.
Generalnie polityka cen w transporcie miejskim jest pojęciem wykraczającym poza cennik
opłat za przejazdy środkami transportu zbiorowego. Przesłankami oddzielnego potraktowania
polityki cen w transporcie miejskim są realizowane przez nią cele:


polityki transportowej miast;



polityki społecznej.

Polityka cen w transporcie miejskim w krajach Unii Europejskiej ulega oddziaływaniu trzech
głównych czynników184:


poszukiwania sposobów zwiększenia pokrycia kosztów przez przychody ze sprzedaży
biletów;



dążenia do zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego;



starań, aby za pośrednictwem cen za usługi transportu miejskiego następowała pożądana z punktu widzenia społecznego redystrybucja dochodów.

W polityce cen za usługi transportu miejskiego w Polsce za słuszne uznaje się te same zasady co w krajach Unii Europejskiej. Inaczej jednak przedstawia się ich realizacja.

7.2. Rodzaje taryf w transporcie miejskim
Wykaz cen za usługi zbiorowego transportu miejskiego wraz z przepisami ich stosowania,
podany do publicznej wiadomości, stanowi taryfę.
Biorąc pod uwagę kryterium sposobu uwzględniania odległości przejazdu, wyróżnia się trzy
podstawowe typy taryf185:

183

Art. 18b ust. 1b Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2088

z późn. zm.)
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New market orientated transport systems. Transport Research APAS. Urban Transport VII 29. European Com-

mission Directorate General Transport. Brussels - Luxemborg 1996, s. 110.
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jednolitą;



odcinkową;



strefową.

W taryfie jednolitej pomija się odległość podróży. Oznacza to, że pasażer podróżujący
na całej długości trasy płaci tyle samo, ile pasażer jadący na trasie między dwoma kolejnymi
przystankami. Zaletą tej taryfy jest prostota ułatwiająca pasażerom korzystanie z usług, a
organizatorom - obsługę biletową. Wadą tej taryfy jest jednakowe obciążenie kosztami
wszystkich pasażerów, niezależnie od odległości przejazdu. Powoduje to, że stroną zgłaszającą najwięcej zastrzeżeń do tej taryfy są pasażerowie podróżujący na krótszych trasach,
którzy czują się pokrzywdzeni.
Ważnym udogodnieniem w ramach taryfy jednolitej jest wprowadzenie zasady korespondencyjności, pozwalającej na przesiadanie się w wyznaczonym czasie bez konieczności poniesienia kolejnej opłaty. Czas na przesiadanie się w podróżach na podstawie biletów jednorazowych może być wyznaczony na poziomie umożliwiającym przemieszczenie się w dowolnej
relacji w ramach obszaru objętego taryfą jednolitą. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala uniknąć utrzymywania dużej liczby połączeń bezpośrednich o niskiej częstotliwości i nierównomiernym obciążeniu na całej długości trasy.
Taryfa odcinkowa (sekcyjna) zakłada podział tras komunikacyjnych na określoną liczbę odcinków (sekcji). Odcinki te mogą mieć wymiar przestrzenny (określony liczbą kilometrów
bądź liczbą przystanków) lub czasowy. Długość poszczególnych odcinków może być jednakowa lub zróżnicowana. Również poziom opłaty taryfowej za każdy odcinek może być jednakowy lub zróżnicowany. Regułą jest stosowanie opłat degresywnych, co powoduje, że kolejne odcinki są dłuższe lub opłaty za kolejne odcinki są mniejsze. Możliwe jest również zastosowanie obu form degresywności.
Taryfa odcinkowa może zakładać indywidualizację liczenia odcinków dla każdego konkretnego przejazdu, wymuszając tym samym na organizatorach transportu zbiorowego konieczność
ewidencjonowania miejsca lub momentu rozpoczęcia i zakończenia podróży.
Długość odcinków zarówno przestrzennych, jak i czasowych zależna jest od warunków lokalnych. W praktyce najkrótsze odcinki przestrzenne pozwalają na przebycie ok. 1,5 km

185

M. Rataj: Taryfy i finansowanie przedsiębiorstw miejskiej komunikacji zbiorowej. Instytut Kształtowania Śro-

dowiska, Warszawa 1980, s. 34.
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lub przejazd w ciągu 10 min. Wyznaczanie odcinków stanowi problem techniczny. Zakładając
indywidualizację liczenia odcinków dla każdego konkretnego przejazdu, natrafiamy bowiem
na barierę, jaką jest sposób ewidencjonowania momentu rozpoczęcia i zakończenia podróży.
W krajach rozwiniętych gospodarczo, gdzie z usług transportu zbiorowego korzysta proporcjonalnie mniej osób niż z samochodu, z pomocą przyszła technika pozwalająca na zaznaczanie na biletach sprzedanych bezpośrednio przez kierowcę momentu rozpoczęcia podróży
poprzez wydrukowanie nazwy przystanku początkowego.
Taryfa odcinkowa przestrzenna, uzależniona od liczby przystanków, ogranicza naciski pasażerów na wprowadzanie nowych przystanków, gdyż wiąże się to automatycznie ze wzrostem
kosztu przejazdu pasażerów jadących dalej.
Wśród taryf odcinkowych większe uznanie ma taryfa czasowa, pomijająca liczbę przystanków, ewidencjonująca jedynie czas przejazdu.
Taryfa strefowa (obszarowa) polega na podziale obszaru zurbanizowanego na określoną liczbę stref oznaczonych na planie tego obszaru. Podstawą wydzielenia stref są naturalne właściwości terenu, np. mosty lub granice administracyjne dzielnic czy miast.
Strefy mogą być różnej wielkości. W obrębie jednej strefy obowiązuje taryfa jednolita. To
powoduje, że taryfa strefowa łączy w sobie elementy taryfy jednolitej i odcinkowej. Zwykle
liczba stref wynosi od 2 do 4. Przy dwóch strefach jedną stanowi miasto w granicach administracyjnych, a drugą obszary podmiejskie. Przy czterech strefach wyodrębnia się śródmieście,
dzielnice otaczające śródmieście, dzielnice peryferyjne i obszary podmiejskie. Taki podział
stosuje się na rozległych terytorialnie obszarach zurbanizowanych, gdzie istnieje możliwość
wyodrębnienia koncentrycznych obszarów o średnicy co najmniej 5 km.
Zaletą taryfy strefowej jest prostota i możliwość zachowania korespondencyjności w ramach
strefy. Wadą tej taryfy jest konieczność dokonywania zwielokrotnionej opłaty za przejazd na
odległość jednego przystanku, jeżeli pasażer wsiada bezpośrednio przed granicą strefową i
wysiada bezpośrednio po niej. Praktyka wymusiła rozwiązania honorujące w takich przypadkach przejazd na podstawie opłaty jednolitej. Innym rozwiązaniem jest dopuszczenie zwielokrotnionej opłaty za przekroczenie jednej granicy, przy akceptacji przekraczania każdej następnej granicy bez dokonywania opłat. Możliwe jest także przekraczanie pierwszej granicy
bez dokonywania dodatkowej opłaty, a płacenie za przekraczanie każdej kolejnej granicy.
Każda z taryf inaczej jest odbierana przez pasażera i inaczej przez organizatora transportu
zbiorowego. Dlatego też wydaje się celowe rozpatrzenie wszystkich systemów taryfowych
przez pryzmat ich zalet i wad dla obu zainteresowanych stron (Tabela 16).
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Tabela 16
Podstawowe zalety i wady taryf transportu miejskiego z punktu widzenia
pasażera i organizatora przewozów

Jednolita

Rodzaj
taryfy

Ocena
z punktu
widzenia

pasażera

organizatora

Odcinkowa

pasażera

organizatora

Cecha
prosta, ułatwiająca pasażerowi korzystanie z usług transportu zbiorowego
jednakowe obciążenie opłatą wszystkich pasażerów niezależnie od
odległości przejazdu

poczucie większej sprawiedliwości, gdyż osoby jadące dalej płacą
więcej

+

konieczność wcześniejszego zapoznania się z granicami poszczególnych odcinków, a także wcześniejszego dokładnego określenia miejsca docelowego podróży

-

problemy techniczne z wyznaczaniem odcinków

-

utrudniony sposób ewidencjonowania momentu rozpoczęcia podróży

-

konieczność dokładnego i szerokiego informowania pasażerów o
przebiegu tras i lokalizacji granic poszczególnych odcinków

-

prostota, wymagany niewielki wysiłek na zapoznanie się z granicami
stref
konieczność dokonania zwielokrotnionej opłaty za przejazd dwóch
przystanków w przypadku przekraczania granicy taryfowej
problemy techniczne przy wyznaczaniu stref (niewielkie przy 2 strefach, większe przy kilku)

Strefowa

+

możliwość pobierania od pasażera opłat większych niż podstawowa
opłata za jeden odcinek określona w taryfie

organizatora

+

prosta, ułatwiająca organizatorom transportu zbiorowego sprzedaż
biletów oraz kontrolę ważności biletów

utrudniona kontrola ważności biletów

pasażera

Zaleta (+)
Wada (-)

+
+
-

prostota, ułatwiająca informowanie pasażerów o przebiegu granic
stref

+

możliwość pobierania od pasażerów opłat większych niż opłata podstawowa

+

konieczność wypracowania sposobu ewidencji momentu rozpoczęcia
podróży i przekroczenia granicy strefy, szczególnie w sytuacji dopuszczającej korespondencyjność

-

niewielkie utrudnienie w kontroli ważności biletów, szczególnie
w sytuacji dopuszczającej korespondencyjność w ramach stref

-

Źródło: opracowanie własne.

Wybór systemu taryfowego przysparza trudności decydentom szczególnie, że każde rozwiązanie powinno być rozpatrywane zarówno przez pryzmat jego zalet i wad dla pasażera i organizatora przewozów, jak i w odniesieniu do specyfiki określonego obszaru zurbanizowanego.
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Można stwierdzić, że czym bardziej złożone obszary zurbanizowane objęte transportem zbiorowym, tym bardziej rozbudowany system taryfowy powinien być zastosowany by zaspokoić
w maksymalnym stopniu oczekiwania pasażerów i organizatorów przewozów.
W miastach małych i średnich (o liczbie mieszkańców do 100 tys.) podstawowe znaczenie ma
zapewnienie dogodnych przejazdów na niewielkie odległości. Celowi temu służy najlepiej
taryfa jednolita. Jeśli jednak ruch pasażerski obejmuje również przyległe tereny wiejskie
to właściwe jest zastosowanie dodatkowo taryfy odcinkowej lub strefowej w przejazdach
podmiejskich.
W miastach dużych istnieje uzasadnienie różnicowania opłat za przejazdy na krótkie i długie
odległości. Odpowiednim rozwiązaniem jest taryfa strefowa lub jednolita z obniżoną odpłatnością za krótkie odcinki (3-4 przystanki).
W aglomeracjach miejskich dodatkowo powstaje problem integracji taryf różnych środków
transportu zbiorowego i różnych przewoźników. Najbardziej predestynowana do zastosowania na ich obszarach jest taryfa strefowa.
Polityka wyznaczania stref powinna być odmienna dla aglomeracji monocentrycznych i policentrycznych.
W aglomeracjach monocentrycznych, w których należy liczyć się z dużymi potokami pasażerów w kierunku do i z głównego centrum stosunkowo prosto można wyznaczyć granice stref
oraz wprowadzić degresywność taryf.
W aglomeracjach policentrycznych związki organizacyjno-funkcjonalne między poszczególnymi centrami są zróżnicowane i oddziałują na wielkość potoków pasażerów między nimi.
O ile wyznaczenie stref na ich obszarach przysparza nieznacznych trudności, to zachowanie
degresywności taryf w ramach całej aglomeracji policentrycznej stanowi dużo bardziej skomplikowany problem.
Za zastosowaniem taryfy strefowej w aglomeracjach przemawia także możliwość zaoferowania szczególnie atrakcyjnych cen dla pasażerów w strefie centralnej, w największym stopniu
objętej kongestią. Tylko bowiem szczególnie korzystna oferta ze strony transportu zbiorowego może przekonać osoby, które mają dostęp do samochodu osobowego do rezygnacji
z jego wykorzystywania w centrum miasta i skorzystania z usług transportu zbiorowego
w systemie Park & Ride.
W całych regionach administracyjnych szczególnym problemem jest integracja taryf na zróżnicowanych obszarach oraz integracja taryf różnych przewoźników (często też o różnej formie własności) użytkujących środki transportu należące do różnych gałęzi transportu.
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Integrując transport miejski i podmiejski z regionalnym w jednolitą sieć komunikacyjną tworzymy ogromny obszar obowiązywania skoordynowanej taryfy. Aby taka taryfa regionalna
była praktyczna i funkcjonalna musi uwzględniać specyfikę podróży odbywanych na różnych
obszarach w regionie.
Podstawą wyboru są również przesłanki ekonomiczne, pozwalające ocenić system taryfowy
przez pryzmat przychodowości usług. Pozwala to na określenie podstawowych stawek taryfowych na poziomie możliwym do zaakceptowania zarówno z punktu widzenia celów polityki
transportowej, jak i polityki społecznej. O ile politykę społeczną odzwierciedlają uprawnienia
do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, to politykę transportową odzwierciedlają głównie
rabaty. Pozwalają one na preferowanie np. stałych klientów. Rabaty mają podłoże marketingowe i zachęcają do korzystania z usług transportu zbiorowego na podstawie określonych
rodzajów biletów. Stosowanie rabatów pozwala na uzyskiwanie przychodów z góry, przed
realizacją przewozu, a także obniża koszty sprzedaży biletów.
W każdej taryfie dopuszcza się wnoszenie opłat za usługi transportu zbiorowego w formie
opłaty:


jednorazowej;



okresowej.

Opłata jednorazowa upoważnia do dokonania przejazdu jednym środkiem przewozowym
lub jednej podróży przy wykorzystaniu kilku środków przewozowych w określonym czasie.
Drugi wariant jest możliwy przy zastosowaniu korespondencyjności taryf.
Opłaty okresowe są ważne w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. w ciągu:


jednej doby lub 24 godzin;



tygodnia;



w ciągu 10 dni;



w ciągu miesiąca;



w ciągu kwartału;



w ciągu roku.

Zakres przestrzenny ważności opłaty okresowej wynika z przyjętego rodzaju taryfy:


w taryfie jednolitej w wariancie minimalnym na jednej linii, a w wariancie maksymalnym na całej sieci komunikacyjnej;
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w taryfie odcinkowej na trasie wyznaczonej określoną liczbą przystanków;



w taryfie strefowej w obrębie obszaru stanowiącego strefę komunikacyjną.

W praktyce często stosuje się odmienne rodzaje taryf w odniesieniu do opłat jednorazowych
i okresowych. Mówi się wówczas o tzw. mieszanym systemie taryfowym.
Na przychodowość poszczególnych taryf wpływ mają także cenniki opłat dodatkowych, uiszczanych np. za bagaż, za psa, za brak ważnego biletu. Występują także opłaty dodatkowe za
zatrzymanie środka transportu w celu ustalenia tożsamości, jeśli pasażer nie posiada ważnego biletu ani dokumentów. Bywają także opłaty dodatkowe za zanieczyszczenie pojazdu.
Cennik opłat dodatkowych jest niezależny od rodzaju zastosowanej taryfy.
W Polsce funkcjonowanie opłat dodatkowych związanych z brakiem ważnego biletu opiera
się na prawie przewozowym. Mimo iż teoretycznie gminy mają możliwość samodzielnego
stanowienia poziomu opłat dodatkowych, to prawie wszystkie uwzględniają zasadę określoną
w 1995 r. przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, że opłata dodatkowa za przejazd
bez ważnego biletu wynosi 50 krotność jednorazowego biletu normalnego. W wypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu lub w ciągu 7 dni od momentu wystawienia obniża się jej wysokość o 30%186.

7.3. Systemy taryfowe spotykane w praktyce transportu miejskiego
Systemy taryfowe rzadko występują w praktyce w czystej formie. Szczególnie w przypadkach
dużych obszarów zurbanizowanych obsługiwanych przez zintegrowany transport zbiorowy,
konieczne staje się stosowanie rozwiązań pośrednich lub kombinacji systemów taryfowych.
Świadczy o tym analiza taryf z ponad 100 miast europejskich przeprowadzona w 2005
i 2006 r.187, której wyniki przedstawiono w Tabela 17.

186

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie sposobu usta-

lania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu
osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowanie
zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. (Dz. U. 1995 nr 5 poz. 28, § 1
p. 2 i p. 3, s. 76)
187

Ceny transportu miejskiego w Europie. Pod red. R. Tomanka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej

im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007, s. 67.
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Tabela 17
Rodzaje taryf w miejskim transporcie zbiorowym w największych miastach Europy (2006)
Bilety jednorazowe
Miasto

Miasta
pow. 1 mln
mieszkańców
Miasta
od 500 tys.
do 1 mln
mieszkańców
Miasta
od 200 tys.
do 500 tys.
mieszkańców

Bilety miesięczne (lub 30 dniowe)

Taryfa

Taryfa

Taryfa

Taryfa

Taryfa

Taryfa

jednolita

strefowa

odcinkowa

jednolita

strefowa

Odcinkowa

12

5

2

13

5

1

63,16%

26,32%

10,53%

68,42%

26,32%

5,26%

15

13

3

16

14

1

48,39%

41,94%

9,68%

51,61%

45,16

3,23%

28

14

4

32

18

1

60,87%

30,43%

8,70%

62,75%

35,29%

1,96%

55

32

9

61

37

3

57,29%

33,33%

9,38%

60,40%

36,63%

2,97%

Razem

Źródło: Ceny transportu miejskiego w Europie, op. cit., s. 16.

Charakterystyczne dla największych miast Europy jest:


powszechne występowanie taryfy jednolitej z zasadą korespondencyjności (stąd częste ograniczenia czasu ważności biletu – zazwyczaj do 60 minut);



sporadyczne stosowanie taryfy odcinkowej (jest ona używana tylko w segmencie biletów jednorazowych jako taryfa odcinkowa-czasowa jedynie w Polsce, w Czechach i na
Słowacji oraz w segmencie biletów miesięcznych tylko w Polsce);



częstsze stosowanie w większych miastach taryfy strefowej; zależność ta jest silniejsza w przypadku segmentu biletów miesięcznych (30-dniowych);



ujednolicenie taryf w niektórych krajach, np. we Włoszech;



integracja transportu miejskiego i regionalnego w oparciu o taryfy strefowe, jednak
obszar miasta zazwyczaj stanowi jedną strefę.

Duża częstotliwość występowania taryfy jednolitej w miastach poniżej 1 mln mieszkańców
nie powinna zaskakiwać, gdyż tam przemieszczenia transportem zbiorowym cechują się ma-
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łym zróżnicowaniem odległości podróży. Nie są też wskazane dodatkowe koszty związane
z oznaczeniem stref lub odcinków, skutecznym informowaniem pasażera o podziale, bardziej
złożoną i kosztowną sprzedażą i kontrolą biletów. Ponadto świadomie bądź nieświadomie
pasażerowie zaniżają opłaty za przejazd, co rodzi problemy podczas kontroli biletów i zaniża
wpływy z opłat.
Drugim powszechnie stosowanym systemem taryfowym staje się taryfa strefowa. Na strefy
dzieli się przede wszystkim obszar metropolii lub regionu, ale także miasta w ich granicach
administracyjnych. Liczba stref dochodzi na obszarze zurbanizowanym do 8, a ich długość od
kilku do kilkunastu kilometrów. W przypadku regionów, spotykany jest podział na kilkadziesiąt stref. W celu zwiększenia atrakcyjności taryfy strefowej stosuje się rozwiązanie polegające na uwzględnianiu w ofercie biletów na krótkie odległości, bądź też dzieleniu stref na komórki. W przejazdach między komórkami z dwóch sąsiednich stref nie obowiązuje granica
taryfowa.
Przyjmując koncepcję zarządzania cenami i zorientowanej rynkowo polityki cen w krajach
Unii Europejskiej zdecydowano się przede wszystkim uprościć systemy taryf tak, aby zmniejszyć poziom trudności dla klienta w dostępie do usług transportu miejskiego i regionalnego.
Cel ten realizowany jest za pomocą następujących działań188:


integracji taryf w całych obszarach metropolitalnych a nawet w regionach administracyjnych;



rozwoju oferty opłat okresowych kosztem jednorazowych;



wprowadzania taryfy strefowej (obszarowej) w miejsce odcinkowej (odległościowej).

Integracja taryf w całych obszarach metropolitalnych a nawet regionach administracyjnych
staje się rozwiązaniem powszechnym. Obejmuje ona wszystkie środki transportu miejskiego
i regionalnego. Służą jej określone rozwiązania organizacyjno-zarządcze i techniczne. Rozwiązania organizacyjno-zarządcze polegają na powoływaniu metropolitalnych i regionalnych
zarządów transportu pasażerskiego.

188

New market orientated..., s. 111 i 112. New market orientated..., s. 225-232; Założenia do systemu kształto-

wania opłat w transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Pod red.
C. Rozkwitalskiej. IGPiK, Warszawa 2001. Praca niepublikowana, s. 96-111; O. Wyszomirski: Funkcjonowanie

zderegulowanego lokalnego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii na przykładzie Leeds i Sheffield. Cz. II.
„Transport Miejski” 2001, nr 6, s. 13-14; C. Rozkwitalska: Finansowanie usług przewozowych przez pasażerów w

miastach i na obszarach zurbanizowanych. (W:) Nowoczesne systemy opłat w zintegrowanym miejskim i regionalnym transporcie zbiorowym. IGKM, Łódź 2001, s. 21-23.
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Rozwiązania techniczne służące integracji taryfowej polegają na zapewnieniu pasażerom
możliwości korzystania podczas podróży miejskiej lub regionalnej z jednego biletu oraz organizatorom i przewoźnikom możliwości rozliczenia przychodów z tytułu sprzedaży usług. Najlepszą funkcjonalnością w tym zakresie odznacza się elektroniczna karta bezstykowa.
Rozwój oferty opłat okresowych kosztem jednorazowych przejawia się przede wszystkim
w zwiększeniu liczby biletów oraz ich atrakcyjności. Oferowane są bilety o różnym horyzoncie
czasowym ważności, poczynając od jednodniowych, a kończąc na rocznych. Wśród ofert
w różnych miastach można spotkać bilety trzydniowe, pięciodniowe, tygodniowe, dekadowe,
dwutygodniowe, miesięczne i o dłuższym okresie ważności. Nadawanie ofercie biletów okresowych specjalnej atrakcyjności polega na:


zmniejszaniu liczby stref dla biletów okresowych w stosunku do jednorazowych;



umożliwianiu podróżowania więcej niż jednej osobie na podstawie biletu okresowego
w ściśle wyznaczonych porach doby i tygodnia;



udzielaniu rabatów przy zakupie biletów okresowych nie obejmujących godzin porannego szczytu przewozowego;



udzielaniu rabatów przy zakupie biletów okresowych przez zakłady pracy dla pracowników w liczbie przekraczającej określone minimum;



ustalaniu cen biletów okresowych w atrakcyjnych relacjach w stosunku do cen biletów jednorazowych;



przyznawaniu prawa do ulg określonym grupom pasażerów tylko w przypadku zakupu
biletów okresowych.

Przyjęcie w krajach Unii Europejskiej koncepcji zarządzania cenami i zorientowanej rynkowo
polityki cen znajduje także odzwierciedlenie w ograniczonej liczbie uprawnień do przejazdów
ulgowych i bezpłatnych. Szczególnie ograniczony jest zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych, które traktowane są jako przywilej należący się tylko w przypadku wystąpienia niepodważalnych z punktu widzenia społecznego uwarunkowań. Poziom ulg nie jest jednakowy
dla poszczególnych grup osób i rodzajów biletów. Ulgi niektórym grupom osób nie przysługują przez cały okres obsługi komunikacyjnej.
W Berlinie jednocześnie funkcjonują bilety miesięczne o charakterze socjalnym, których cena
wynosi 50% podstawowego biletu miesięcznego, przeznaczone dla bezrobotnych, osób ubiegających się o pomoc społeczną lub ubiegających się o azyl oraz bilety dla rodzin ubogich,
spełniających warunki ustawowe, których cena wynosi 6,7% podstawowego biletu miesięcz-
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nego (symboliczne 10 Euro). Przy czym oba rodzaje biletów socjalnych obowiązują wyłącznie
w dwóch podstawowych strefach Berlina, czyli w granicach administracyjnych miasta, są one
wystawiane na osobę dorosłą oraz dzieci, których nie wolno przewozić w godz. 3.00-9.00
w dni robocze. Ich ważność jest ograniczona do środków komunikacji miejskiej i S-Bahn189.
Tendencji stosowania przede wszystkim taryf jednolitej i strefowej towarzyszy zatem szerokie
różnicowanie cen (Tabela 18).
Tabela 18
Kryteria i przykłady różnicowania cen w transporcie zbiorowym w Europie (2005/2006)
Kryterium

Opis kryterium

Przykłady

Segmentacja
nabywców

W ofercie mogą znaleźć się bilety szkolne, dla
seniorów, imienne, na okaziciela, itp., ponadto
stosowane jest różnicowanie za pomocą ulg dla
różnych grup zawodowych czy socjalnych.

Paryż- z ulg korzystają dzieci (do 4 lat bezpłatnie, 4-10 lat z 50% zniżką), młodzież ucząca się,
osoby powyżej 60 roku życia, ponadto z ulg
o charakterze socjalnym korzystają rodziny
wielodzietne (powyżej 3 dzieci), bezrobotni,
kombatanci.

Częstość zakupu usługi
przewozowej

Oferta obejmuje zazwyczaj bilety na przejazdy
okazjonalne (jednoprzejazdowe, w dwie strony,
na czas jednej podróży) i okresowe (dzienne,
kilkudniowe, miesięczne, miesięczne/30-dniowe,
kwartalne i roczne).

Montpellier – stosuje się bilet jednorazowy
(Ticket Aller- Retor) tam i z powrotem.

Liczba osób
korzystających
z usługi

Bilety mogą być oferowane dla pojedynczej
osoby i dla grup osób, występują też bilety na
okaziciela i imienne.

Berlin – bilety grupowe dla grup uczniowskich
(powyżej 10 osób), bilety dla mniejszych grup
(także z ważnością w określonej porze doby).

Bilety mogą obowiązywać w wybranych okresach
roku, miesiąca, tygodnia i doby. Także w podziale na godziny szczytu transportowego i godziny
pozaszczytowe.

Londyn – bilety jednorazowe ważne w dni
robocze (7.00-19.00) oraz bilety na pozostały
czas i święta, bilety jednodniowe (Day Travelcards) na czas szczytu (tylko dni robocze) i poza
szczytem przewozowym.

Oferta może być zróżnicowana cenowo
w zależności od specyfiki usługi (rodzaju linii,
klasy pojazdu).

Ateny, Paryż – odrębny bilet na połączenia
z lotniskami.

Czas korzystania z usługi

Cechy usługi

We wszystkich z badanych 91 miastach stosowane są abonamenty i bilety okresowe różnego
typu.

Hamburg – klasy w kolejce miejskiej.
Helsinki – tańsze bilety jednorazowe
na przejazd tramwajem.

Specyfika dystrybucji

Cena może być zróżnicowana cenowo
w zależności od tego, czy bilet sprzedaje kierowca, automat, czy też od typu biletu (zwykły/wirtualny).

Helsinki – inne ceny biletów jednorazowych
sprzedawanych w automacie (niższe) niż biletu
wirtualnego, czy sprzedawanego tradycyjnie.

Integracja

Oferta cenowa może być zróżnicowana
w zależności od zakresu usług zintegrowanych
oferowanych pasażerom, w szczególności od
tego, czy oczekiwana integracja dotyczy:

Walencja – oferta biletów na metro/autobusy
i biletów zintegrowanych (zarówno jednorazowych jak i okresowych).

189

Bruksela – bilety okresowe (abonamenty prze-

M. Wolański: Najlepsze praktyki europejskie w taryfach komunikacji miejskiej (1) . „Biuletyn Komunikacji Miej-

skiej” 2007, nr 93, s. 29.
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̶

transportu zbiorowego w mieście;

woźnika miejskiego STIB oraz kolei SNCB,
a także regionalnych sieci autobusowych TEC
oraz De Lijn).

̶

transportu miejskiego i regionalnego;
̶

transportu zbiorowego i indywidualnego;
̶

innych usług miejskich (np. wstęp do muzeów).

Praga – bilet P+R z prawem przejazdu transportem miejskim.
Paryż – bilet upoważniający do wejścia
do muzeów, a także bilet upoważniający
do wejścia do parku rozrywki.

Źródło: R. Tomanek: Systemy taryfowe …, op. cit., s. 17.

Cechą taryf transportu miejskiego w Polsce jest brak ich integracji na obszarach metropolitalnych i regionach. Zjawisko to przejawia się przede wszystkim w stosowaniu odrębnych
taryf przez przedsiębiorstwa transportu komunalnego, PKP i PKS oraz niezależnych przewoźników prywatnych. Ma ono czasami swoje odzwierciedlenie także w stosowaniu odrębnych
taryf przez różnych przewoźników komunalnych w jednej aglomeracji miejskiej.
Występują już jednak pozytywne przykłady integracji taryf na usługi transportu komunalnego
na obszarach zurbanizowanych za pośrednictwem komunikacyjnych związków komunalnych
(KZK GOP).
W Tabela 19 zaprezentowano przykłady potwierdzające różnorodność polskich rozwiązań
taryfowych. W analizowanych obszarach stosowano praktycznie wszystkie możliwe rodzaje
taryf.
Tabela 19
Wybrane przykłady systemów taryfowych obowiązujących Polsce w 2006 r.

Stosowane bilety

Stosowane ulgi

Stosowane rabaty i udogodnienia

Białystok (oraz obszar podmiejski obsługiwany przez transport komunalny):
jednolita w mieście, strefowa na całym obszarze
̶

jednorazowe

̶

̶

̶

dekadowe
i miesięczne na 1 linię

7 grup osób uprawnionych jest do
ulgowych opłat

bilety miesięczne mogą być imienne (tańsze)
lub na okaziciela

̶

̶

bilet miesięczny na wszystkie linie sprzedawany jest
w cenie niespełna 29 biletów jednorazowych

̶

dekadowe
i miesięczne na
wszystkie linie

10 grup osób uprawnionych jest do
bezpłatnych przejazdów (w tym
dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Białymstoku,
liczących 5 i więcej dzieci oraz młodzież korzystające w godz. 9 - 15 ze
zorganizowanego grupowego wypoczynku letniego i zimowego)
̶

bilet okresowy na okaziciela może być rodzinny

Katowice (taryfa zintegrowana na obszarze kilkudziesięciu miejscowości obsługiwanych
przez KZK GOP w Katowicach i MZKP w Tarnowskich Górach) strefowa
̶

jednorazowe
̶

1,2,5,7,14 dniowe
̶

miesięczne
̶

kwartalne
̶

bilet szkolny i bilet

̶

6 grup osób uprawnionych
do ulgowych opłat

̶

bilety miesięczne mogą być imienne (tańsze)
i na okaziciela

̶

12 grup osób uprawnionych jest do
bezpłatnych przejazdów

̶

bilet sieciowy kosztuje tyle co 33 bilety jednorazowe
̶

posiadacze biletów miesięcznych i kwartalnych nie
płacą za bagaż i za zwierzę
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wakacyjny

̶

bilet miesięczny można zwrócić do 5 dnia m-ca
za opłatą manipulacyjną w wysokości 20% jego ceny
̶

bilety jednorazowe można nabyć u kierowcy

Kraków - jednolita korespondencyjna (w granicach miasta),
strefowa (na obszarze obsługiwanym przez MPK w Krakowie)
jednorazowe:
̶

dla 1 osoby
̶

dla grup od 15 i 20
osób
̶

przesiadkowe (dla 1
osoby ważne 60
min.)
̶

24 godz, 48 godz,
72 godz
̶

tygodniowe
̶

miesięczne od 1 do
12 m-cy (ważne od
pon. do pt. lub we
wszystkie dni tygodnia)
̶

̶

̶

9 grup uprawnionych do ulgowych
przejazdów

̶

bilety miesięczne mogą być imienne (tańsze)
i na okaziciela

̶

12 grup uprawnionych do bezpłatnych przejazdów

̶

̶

wydzielone ulgi ustawowe i gminne

bilet miesięczny imienny sieciowy ważny przez wszystkie dni kosztuje mniej więcej tyle co 37 biletów jednorazowych
̶

posiadacze biletów okresowych mogą bezpłatnie przewozić bagaż
̶

za okres niekorzystania (nie krócej niż 7 dni) z biletu
ważnego dłużej niż miesiąc można otrzymać zwrot części zapłaty
̶

można kupić bilet miesięczny ważny od dowolnego dnia
zadeklarowanego przez pasażera
̶

można kupić bilet rodzinny dla rodziców z co najmniej
jednym dzieckiem do lat 16
̶

bilet kupowany u kierowcy jest droższy

bilety grupowe do
15 i do 20 osób

Poznań - MPK (linie komunikacji miejskiej) odcinkowa czasowa
i tylko w autobusach – przystankowa
̶

przesiadkowe ważne
do 10, 30, 60 i 90
min
̶

jednorazowe ważne
do 10 i powyżej 10
przystanków
̶

24 godzinne
̶

7 dniowe
̶

miesięczne
̶

30-dniowe
̶

kwartalne, półroczne, 9 i 10 miesięczne(szkolne) i roczne

̶

7 grup osób uprawnionych jest do
ulgowych przejazdów

̶

bilety miesięczne i 30 dniowe są imienne i na okaziciela,
występują jako sieciowe, liniowe i przystankowe

̶

15 grup osób uprawnionych jest do
bezpłatnych przejazdów

̶

bilety kwartalne – jako sieciowe lub przystankowe
̶

bilety półroczne, 9 i 10 miesięczne i roczne – tylko
sieciowe

Szczecin – odcinkowa czasowa (ZDiTM)
̶

przesiadkowe do 20,
60 i 120 min

̶

7 grup osób uprawnionych jest do
przejazdów ulgowych

̶

bilety przesiadkowe ważne do 20 i 60 min można kupić
w 10 odcinkowym karnecie z upustem

̶

24-godzinne

̶

̶

̶

5,10 dobowe

14 grup osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych

bilety miesięczne są ważne na 1 linię i sieciowe. Miesięczne na okaziciela tylko sieciowe

̶

miesięczne

̶

przejazdy liniami zwykłymi są tańsze niż pospiesznymi

̶

3 miesięczne

̶

bilet miesięczny sieciowy na linie zwykłe jest w cenie 27
biletów przesiadkowych ważnych do 20 min

̶

semestralne (4 i 5
miesięczne)
̶

bilet rodzinny weekendowy (jednodniowy) dla obojga
lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem;

̶

grupowe
̶

grupowy dla grup do 15 osób i jednego opiekuna lub
do 25 osób i dwóch opiekunów
̶

można zwrócić bilet okresowy ale najpóźniej w drugim
dniu od rozpoczęcia jego ważności
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Warszawa-do wyboru jednolita lub czasowa (w mieście),
strefowa (na obszarze obsługiwanym przez ZTM)
̶

jednorazowe
̶

60, 90, 120minutowe
̶

24-godzinne
̶

7, 30, 90-dniowe

6 grup osób uprawnionych
do przejazdów ulgowych (ulgi gminne) i inne grupy ustawowo uprawnione
̶

̶

bilety okresowe występują jako liniowe i sieciowe
̶

bilety okresowe są imienne (30, 90-dniowe)
i na okaziciela (60, 90, 120-minutowe i 7, 30, 90dniowe)
̶

można kupić bilety jednorazowe u kierowcy (za opłatą
manipulacyjną)
̶

bilet miesięczny miejski imienny sieciowy kosztuje tyle,
co 27 biletów jednorazowych

23 grup osób uprawnionych
do przejazdów bezpłatnych

̶

Wrocław- jednolita (w mieście), strefowa (na całym obszarze obsługiwanym przez ZDiK)
̶

jednorazowe

̶

̶

̶

1, 5, 10, 30, 60, 90dniowe sieciowe

7 grup osób uprawnionych
do przejazdów ulgowych

bilety okresowe występują jako imienne (30-dniowe) i
na okaziciela (1, 5, 10, 30, 60, 90-dniowe)

̶

̶

bilety okresowe występują tylko jako sieciowe

̶

30-dniowe imienne

10 grup osób uprawnionych jest do
przejazdów bezpłatnych
̶

bilety imienne są na 1 linię, na 2 linie lub na wszystkie
linie
̶

przejazdy liniami zwykłymi są tańsze niż pospiesznymi
̶

bilet miesięczny imienny 30-dniowy ważny
na wszystkich liniach kosztuje tyle co 42 bilety jednorazowych

Źródło: Internet: http://www.wtm.bialystok.pl, http://www.kzkgop.pl, http://www.pkk.krakow.pl,
http://www.mpk.poznan.pl,
http://www.zditm.szczecin.pl,
http://www.ztm.waw.pl,
http://www.zdik.wroc.pl – z dnia 16 lutego 2007 r.

Za jedyny przykład w Polsce, w zakresie integracji obszarowej transportu zbiorowego, a więc
taryf całego transportu pasażerskiego na obszarach metropolii i regionów można uznać Warszawę. W innych aglomeracjach udało się co najwyżej osiągnąć integrację branżową.
W Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, dąży się do zwiększania liczby i atrakcyjności biletów okresowych. Sytuacja ta ma jednak miejsce w warunkach uznawania przez
większość polityków biletów jednorazowych jako wizytówki polityki cenowej transportu miejskiego i regionalnego. W rezultacie wprowadzane są rozwiązania w ofercie biletów jednorazowych, które osłabiają zainteresowanie biletami okresowymi. Rozwiązaniem takim jest tzw.
taryfa czasowa uzależniająca wysokość opłaty od czasu przejazdu czy też podróży w przypadku przesiadania się (w 2005 r. taryfa czasowa obowiązywała w 8 miastach)190. Jest nim
także utrzymywanie relatywnie wyższych proporcji cen biletów jednorazowych i okresowych
lub też podobnych do krajów Unii, ale w odniesieniu do biletów okresowych o zawężonym
zakresie ważności do jednej lub dwóch linii.

190

„Komunikacja Miejska w Liczbach” 2005, nr 2. IGKM, Warszawa 2006, s. 22-23.
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Do pozytywnych tendencji w polityce taryfowej transportu miejskiego w Polsce w zakresie
rozwoju oferty biletów okresowych można zaliczyć:


upowszechnienie się biletów jednodniowych, 24 godzinnych i 30 dniowych;



dywersyfikację rodzajów biletów pod względem okresu i zakresu ważności, która
w wybranych miastach przekracza nawet rozwiązania europejskie;



przyznawanie dodatkowych uprawnień taryfowych posiadaczom wszystkich lub wybranych biletów okresowych;



przyznawanie prawa do zwrotu części zapłaty za bilet w przypadku rezygnacji lub zawieszenia wykorzystywania;



zapewnienie możliwości wyboru dnia rozpoczęcia ważności biletów miesięcznych
i o dłuższym horyzoncie czasowym;



wprowadzenie biletów grupowych i rodzinnych.

Oceniając zjawisko dywersyfikacji oferty biletów okresowych pod względem okresu i zakresu
ważności należy zwrócić uwagę, że w niektórych wypadkach stoi ona w sprzeczności z postulatem czytelności i prostoty systemu. Zastanowienia wymaga różnicowanie biletów na ważne
od poniedziałku do piątku oraz na ważne na jednej lub dwóch wybranych liniach.
W Polsce dominującym typem taryfy w transporcie komunalnym jest jednolita w miastach
(obowiązywała w 128 miastach w 2005 r.) i strefowa poza miastem191 oraz odcinkowa
w transporcie kolejowym. Zjawisko stosowania taryfy strefowej na obszarach zurbanizowanych jest zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania polskie i unijne różni jednak liczba stref. W naszym kraju typowym rozwiązaniem są dwie strefy,
w krajach Unii - kilka. Przy podziale obszaru zurbanizowanego na dwie strefy jedną stanowi
miasto, drugą - obszary podmiejskie.
Za ciekawe, ale sporadyczne przykłady zastosowania marketingowych rabatów w ofercie
biletów w transporcie miejskim w Polsce, można uznać bilety wakacyjne (KZK GOP), bilety
„majowe” (ważne w okresie świąt majowych) i bilety „listopadowe”, ważne w okresie świąt
listopadowych, (Radom192), bilety sobotnio-niedzielne (Gdynia). Ponieważ bilety takie cieszą

191

Ibidem, s. 22-23.

192

B. Mazur: Marketingowe kształtowanie oferty biletowej – wybrane przykłady. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”

2003, nr 69, s. 34-37.
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się znikomą popularnością, po pewnym czasie są zastępowane innymi np. biletami 24godzinnymi.
W zasadniczym stopniu politykę taryfową w Polsce od krajów Unii Europejskiej odróżnia liczba grup osób uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zakres tych uprawnień. W naszym kraju za pośrednictwem cen za usługi, zwłaszcza transportu miejskiego, realizuje się cały szereg celów politycznych i społecznych. W rezultacie lista uprawnionych jest
długa i w skrajnych przypadkach po stronie uprawnień do przejazdów bezpłatnych dochodzi
nawet do kilkunastu pozycji.
Z reguły uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych dotyczą całego okresu obsługi
komunikacyjnej. Nie jest też zauważalne zróżnicowanie poziomu ulg w zależności od rodzaju
kupowanego biletu.
Nigdzie w Polsce nie stosuje się taryfy zerowej (bezpłatnych usług). Doświadczenia z taryfą
zerową prowadzono w nielicznych miastach krajów zachodnich. Szybko stwierdzono tam silne pogorszenie jakości usług, związane z obniżeniem się odpowiedzialności zarówno u pracowników przedsiębiorstw komunikacyjnych, jak i pasażerów. Oferta przewozowa z konieczności była stopniowo ograniczana i nie mogła zaspokoić wszystkich potrzeb193.
Uwzględniając wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu opłat za usługi transportu zbiorowego (również kosztów dystrybucji i kontroli biletów) stwierdza się, że pobieranie
opłat jest ekonomicznie uzasadnione194.

7.4. Systemy biletowe w transporcie miejskim
Istotą taryfy jest wnoszenie przez pasażerów opłat za usługi transportu miejskiego. Najprostszym sposobem wniesienia opłaty jest bezpośrednie płacenie pieniędzmi za każdy przejazd.
Jest to jednak uciążliwe zarówno dla pasażera, jak i dla firm przewozowych. Stwarza także
potencjalne możliwości napadów na osoby pobierające opłaty oraz wydłuża czas przejazdu.
Bilety wraz z systemem ich dystrybucji i kontroli tworzą system biletowy.

M.A. Ampelos: System biletowy. Ewolucja i perspektywy. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 1995, nr 22, s. 38-

193

40.
194

Ibidem, s. 38-39.
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W literaturze definiuje się system biletowy jako narzędzie zarządzania umowami, które wiążą
producentów oferty przewozowej z klientami. System biletowy jest elementem jakości usług
transportu miejskiego. Główne cele systemu biletowego to195:


zapewnienie wpływów (zasadnicza funkcja całego systemu pobierania opłat, która integruje funkcję sprzedaży i kontroli biletów);



ułatwienie korzystania z usług (uproszczenie procedury nabycia biletu i kontroli biletów, przejrzystość zasad taryfowych, możliwość korzystania z różnych środków transportowych);



poprawienie wiedzy o użytkownikach (ewidencjonowanie sprzedaży poszczególnych
rodzajów biletów pozwala zastosować odmienną politykę w stosunku do różnych grup
nabywców usług komunikacyjnych);



uczestnictwo w walce z nadużyciami (zabezpieczenia przed fałszowaniem biletów oraz
przed unikaniem przez pasażerów płacenia za przejazdy);



integracja płatności za korzystanie z różnych usług komunikacyjnych (głównie
za przejazdy wszystkimi środkami transportu zbiorowego, ale również np. za korzystanie z parkingów).

Poszczególne systemy biletowe wyróżnia stosowanie jako jego podstawy:


biletu papierowego;



biletu magnetycznego;



karty bezstykowej.

Porównując wady i zalety poszczególnych systemów, należy zwrócić uwagę na:


koszt produkcji biletów;



koszt dystrybucji biletów;



możliwość kontroli ważności biletów;



swobodę posługiwania się biletem.

Na koszt produkcji wpływa liczba i jakość stosowanych form zabezpieczeń przed fałszerstwem.

195

Ibidem, s. 40-41.
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Im więcej zabezpieczeń, tym wyższy jest koszt produkcji biletów.
Na koszt dystrybucji wpływa zastosowany system dystrybucji. Może to być sprzedaż prowadzona przez osoby lub przy użyciu specjalnych urządzeń (np. automaty biletowe).
Sieć dystrybucyjna może być ograniczona do wyspecjalizowanych punktów sprzedaży, prowadzących jedynie sprzedaż biletów.
Możliwe jest również wprowadzenie biletów do kanałów dystrybucji zajmujących się inną
działalnością handlową czy usługową. Pełen asortyment biletów może być dostępny we
wszystkich kanałach dystrybucji. Mogą również być stosowane pewne ograniczenia bądź preferencje dla wybranych kanałów dystrybucji.
Znacząco na koszt dystrybucji wpływają koszty zakupu i użytkowania urządzeń mechanicznych wykorzystywanych przy sprzedaży biletów. Oczywiście innych technologicznie urządzeń
sprzedaży wymagają bilety papierowe, innych magnetyczne a jeszcze innych karty bezstykowe.
Możliwość kontroli autentyczności biletu zależy przede wszystkim od stosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwem. Może to być kontrola wizualna przeprowadzona przez kontrolera
biletów bądź kontrola przy użyciu urządzeń.
Najbardziej powszechny system biletowy oparty jest na bilecie papierowym.
Bilet papierowy jest najprostszy i najtańszy. Koszt jego produkcji wzrasta wraz z liczbą stosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwem. Zabezpieczenia te to196:


zastosowanie papieru wodnego o zastrzeżonym wzorze i ścisła kontrola jego zużywania w trakcie produkcji;



wprowadzenie do faktury biletu barwnych włókien widocznych w świetle dziennym
lub UV;

196



zmiana kolorów wspomnianych włókien;



zastosowanie numeratorów o zmniejszającym się kroju czcionek;



zastosowanie farb świecących w świetle UV;



wprowadzenie hologramu;

R. Tomanek: Strategie sprzedaży biletów Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. „Transport Miejski”

1994, nr 5, s. 25.
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zastosowanie mikrodruku;



zastosowanie kodów kreskowych.

Dystrybucja biletu papierowego możliwa jest przy wykorzystaniu dystrybucji pośredniej
z udziałem:


przedsiębiorstw komunikacyjnych;



przedsiębiorstw handlowych (np. „Ruch”) czy usługowych (np. Poczta Polska);



drobnych prywatnych dystrybutorów.

Kłopoty wynikające z rozbudowanych cenników i zasad stosowania biletów okresowych
utrudniają prowadzenie sprzedaży tych biletów przy wykorzystaniu dystrybucji pośredniej
ze względu na brak bezpośredniej możliwości oddziaływania na kwalifikacje i zachowania
sprzedawców oraz ograniczenia w motywowaniu pośredników.
Niezbędne jest jednak w odniesieniu do biletów papierowych szerokie upowszechnienie
sprzedaży biletów jednorazowych.
Rozwiązaniem pośrednim, pomiędzy biletem jednorazowym i okresowym, jest bilet wieloprzejazdowy (zwany karnetem). Składa się on z kilku biletów jednorazowych, połączonych na
jednym pasku biletowym. Od strategii sprzedaży zależy, czy będzie on dostępny we wszystkich kanałach dystrybucji czy też dostępność jego zostanie ograniczona i będą go sprzedawać na przykład wyłącznie kierowcy w pojazdach transportu zbiorowego.
W sprzedaży biletów papierowych (zarówno jednorazowych, jak i okresowych) mogą być
wykorzystane urządzenia, takie jak:


komputery w kasach biletowych;



tzw. komputery pokładowe w pojazdach;



automaty samoobsługowe zlokalizowane w pojazdach lub (i) poza pojazdami.

Wykorzystanie urządzeń usprawnia proces sprzedaży, ogranicza możliwość pomyłki kasjera
czy też kierowcy, a także wydłuża okres sprzedaży poza pojazdami na całą dobę (w wypadku
automatów samoobsługowych).
Technologicznie bardziej skomplikowanym rozwiązaniem niż bilet papierowy jest bilet magnetyczny. Pasek magnetyczny zawiera zakodowane dane przeznaczone do odczytywania
przez stosowne urządzenia. Informacje zapisane na pasku magnetycznym wykorzystywane
mogą być też do uruchamiania urządzeń umożliwiających wejście na stację lub przystanek.
Po określonej liczbie przejazdów lub po określonym czasie tracą ważność. Istnieje możliwość
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liczenia pasażerów i uniemożliwienia przejazdu - zablokowanie przejścia - w przypadku braku
ważnego biletu. Wadą tego nośnika jest niewielka pojemność pamięci, niska odporność
na zakłócenia zewnętrzne oraz mała trwałość zapisu197. Koszt jego produkcji jest zróżnicowany, gdyż zależy od stosowanych zabezpieczeń, jakimi są:


wysoka koercja198;



hologramy;



znaki wodne;



materiały rozpoznawalne;



znaki nie dające się wywabić;



znaki ukryte.

Dystrybucja biletu magnetycznego na okaziciela może być prowadzona we wszystkich pozostałych kanałach dystrybucji. Nadanie biletowi magnetycznemu cech biletu imiennego ogranicza jego dystrybucję do punktów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
Podobnie jak w sprzedaży biletów papierowych, dystrybucja biletów magnetycznych może
być prowadzona przy wykorzystaniu urządzeń automatycznych.
Natomiast kontrola ważności biletu możliwa jest jedynie przy użyciu urządzeń elektronicznych
(czytniki kart magnetycznych). Przeważnie umieszczane są one przy wejściach do pojazdów
i przy wejściach na perony.
W razie posiadania biletu nieważnego urządzenia sprzężone z czytnikiem (np. szlaban) nie
zostaną uruchomione i pasażer nie będzie wpuszczony do pojazdu.
Bilet magnetyczny jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym technologicznie i bardziej
kosztownym niż papierowy. Koszty inwestycyjne są wysokie, o czym decyduje obecność części elektromechanicznych i mechanicznych w czytnikach. Karta zużywa się, a zabezpieczenia
przed fałszerstwem, mimo że zdecydowanie większe niż przy bilecie papierowym, są do pokonania.
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G. Dydkowski: Sprzedaż usług transportu zbiorowego z wykorzystaniem telefonii komórkowej. „Transport
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Pojemność biletu magnetycznego jest wystarczająca dla systemów taryfowych dużych miast.
Niestety w bardziej skomplikowanych systemach taryfowych dużych obszarów zurbanizowanych ewolucja taryfowa bywa ograniczona przez ten bilet.
Rozwiązaniem technologicznym zaliczanym do grupy nowoczesnych systemów realizowania
wszelkich transakcji finansowych jest karta bezstykowa199.
Karta wykonana jest z tworzywa z wtopionym układem elektronicznym wyposażonym w mikroprocesor.
Karta jest rodzajem „elektronicznej portmonetki”, której ładowanie odbywa się w różnych
punktach sprzedaży usług (kasy, kioski, pojazdy transportu zbiorowego). Liczba ładowań jest
nieograniczona, a karta praktycznie nie ulega zniszczeniu. Może ona być wyposażona w zdjęcie, dane personalne użytkownika i reklamę.
Uiszczenie opłaty za przejazd polega na przesunięciu karty przed czytnikiem kasownika, który
dokonuje „pobrania” elektronicznych pieniędzy zgodnie z taryfą i zapamiętuje czas, miejsce
i wartość operacji. Informacje te następnie trafiają do centralnego komputera.
Nowoczesne karty bezstykowe mają wymiary kart płatniczych. Wykorzystują technologię
MIFARE, są laminowane wielowarstwowo, wykonane z tworzywa sztucznego PCV. Wewnątrz
karty wtopiony jest układ scalony z 16 sektorami pamięci. Każda z kart ma unikalny i niezmienny numer zapisany na 32 bitach, programowany na etapie produkcji układu pamięciowego. Komunikacja pomiędzy kartą i czytnikiem odbywa się drogą radiową a telegramy szyfrowane są z wykorzystaniem generowanej na karcie liczby losowej i 48-mio bitowych kluczy.
Dostęp do każdego z 16 sektorów zabezpieczony jest za pomocą indywidualnych kluczy. Przy
komunikacji wykorzystywane są fale radiowe. Żywotność karty wg parametrów ISO 10373 to
około 10 lat200. Możliwe jest zapisanie jednego sektora jako biletu okresowego o nielimitowanej liczbie przejazdów w danym czasie (m-c, tydzień, 10 dni, doba), a innego sektora jako
elektronicznej portmonetki umożliwiającej dowolne wykorzystanie pieniędzy w opłatach jednorazowych za przejazdy. Karta z połączoną elektroniczną portmonetką umożliwia także dokonanie opłaty za inną wspólnie podróżującą osobę.
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Kartę można zatem wykorzystywać w różny sposób, uwzględniając różnorodne preferencje
podróżnych; w jednym bądź kilku miastach jako bilet okresowy, a w innym jako elektroniczną portmonetkę. Jako portmonetka transportowa jest ona stosowana głównie w Azji
i niektórych miastach Europy Płn., a jako bilet okresowy w pozostałych rejonach Europy oraz
Ameryce Płn. W Europie Holandia jest pierwszym krajem, w którym elektroniczny system
biletowy jest wdrażany na skalę krajową. Dania będzie drugim. Oba państwa mają zarówno
elektroniczną portmonetkę, jak i elektroniczny bilet okresowy. Tymczasem w Oslo dąży się
do całkowitego wyeliminowania biletów okresowych i stosowania wyłącznie elektronicznej
portmonetki201.
Najważniejszą jednak zaletą karty bezstykowej jest stworzenie możliwości integracji biletowej
różnych przewoźników z uwzględnieniem ich specyfiki taryfowej. System pozwala bowiem na
dokładne zaewidencjonowanie miejsca, w którym karta została naładowana (gdzie pobrano
gotówkę), oraz środka transportu, w którym kartę wykorzystywano (która firma wykonała
usługę przewozu). Umożliwia też dokonanie szczegółowych rozliczeń pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Karta bezstykowa jest niezwykle trudna do podrobienia i jednocześnie daje możliwość bardzo
szybkiego „zablokowania” jej w przypadku zagubienia. Ograniczeniem masowego stosowania
kart bezstykowych są koszty wprowadzenia i eksploatacji systemu opartego na tej karcie.
Urządzenia niezbędne dla funkcjonowania systemu to:


karty bezstykowe;



kasowniki - czytniki;



komputery pokładowe;



jednostka centralna;



czytniki dla kontrolerów biletów;



urządzenia do ładowania kart bezstykowych.

System biletowy oparty na karcie bezstykowej wymaga kosztownych inwestycji. Inwestycje
te stwarzają możliwość dystrybucji karty bezstykowej przy wykorzystaniu wszystkich kanałów
dystrybucji.
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Karta bezstykowa znakomicie nadaje się do zastosowania w aglomeracjach i dużych obszarach zurbanizowanych, gdy chce się zachować odrębność organizatorów podsystemów
transportowych i jednocześnie stworzyć pasażerowi możliwości posługiwania się jednym dokumentem opłaty za przejazd we wszystkich podsystemach.
Dodatkową zaletą stosowanych obecnie kart bezstykowych jest możliwość wykorzystania ich
także do uiszczania opłat za parkowanie, wstęp do muzeów, a nawet identyfikacji w systemie
RUM202. Trudno jednak dziś wyrokować, na ile karty wprowadzone przez przedsiębiorstwa
transportu miejskiego staną się w przyszłości atrakcyjne dla potrzeb kodowania innych usług,
czyli czy staną się tzw. kartami miejskimi.
Problemem, który wiąże się ze stosowaniem kart elektronicznych jest wymuszenie poszanowania karty przez pasażera. Wprowadza się zatem kaucje za wydanie karty lub opłaty za
wydanie drugiej i kolejnych kart dla tego samego pasażera w przypadku kart imiennych.203
Mimo wielu zalet wynikających z zastosowania kart elektronicznych, nie rozwiązują one problemu poprawy dostępności do punktów sprzedaży biletów. Wręcz odwrotnie, ze względu na
konieczność zainstalowania specjalnych urządzeń, sprzedaż i doładowywanie kart odbywa się
zazwyczaj w mniejszej liczbie punktów, niż w sytuacji, gdyby sprzedawano bilet papierowy.
Na tym tle atrakcyjniej przedstawia się możliwość sprzedaży usług transportu zbiorowego
za pomocą telefonii komórkowej204.
Zapłata za zakupione bilety dokonywana może być w momencie zapłaty rachunku telefonicznego lub w systemie pre-paid tzn. możliwe jest wcześniejsze zakupienie karty SMS i aktywowanie konta biletowego w telefonie komórkowym pasażera, przez przesłanie unikalnego kodu ukrytego pod zdrapką (umieszczoną na tej karcie) na wskazany numer telefoniczny
(w Polsce 7003). Następnie pasażer wykorzystuje swój limit pieniędzy na koncie biletowym
w dowolnym czasie. Nabycie biletu poprzez telefon komórkowy wymaga przesłania dwóch
SMS-sów, tj. zamówienia biletu i SMS-a będącego biletem lub też zrealizowania jednego połączenie telefonicznego i przesłania SMS-a będącego biletem205.
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Wadą tego sytemu jest konieczność wcześniejszej rejestracji i wniesienia przedpłaty za usługę oraz obciążenie pasażera dodatkowymi kosztami SMS. Wprawdzie istnieje możliwość uregulowania należności po skorzystaniu z usługi, czyli przy opłacie rachunku telefonicznego ale
rosnąca liczba posiadaczy telefonów na kartę nie pozwala szerzej skorzystać z tej opcji. Również dla przedsiębiorstw transportowych uzyskanie zapłaty po realizacji usługi, a nie przed
skorzystaniem z niej, nie stanowi zbytniej zachęty. Ponadto system pre-paid preferują przedsiębiorstwa transportowe, gdyż w warunkach polskich rozwiązanie pre-paid pozwala w jasny
sposób oddzielić opłatę za usługę transportową obciążoną 7% podatkiem VAT od opłaty za
usługę telekomunikacyjną, gdzie obowiązuje 22% stawka podatku206. Trudności także wiążą
się z wypracowaniem odpowiedniego systemu kontroli biletów. Dotyczą one uniemożliwienia
zakupu biletu po ogłoszeniu kontroli biletów oraz sposobu okazywania biletu do kontroli.
Aparaty telefoniczne bywają drogie i ich właściciele nie wypuszczają ich ze swoich rąk, tymczasem kontroler chcąc prawidłowo odczytać SMS-a potwierdzającego zakup biletu powinien
móc przytrzymać przez chwilę aparat w swojej dłoni.
Zaletą natomiast jest istniejąca i szybko rozwijająca się infrastruktura sieci telefonii komórkowej oraz liczba właścicieli telefonów komórkowych.
W intencji projektantów systemu płatności przy wykorzystaniu telefonii komórkowej był on
adresowany do osób podróżujących w dni wolne, w nocy oraz do pasażerów „wskakujących”
do pojazdów w ostatniej chwili207. Praktyka wykazuje jednak, że konieczność wcześniejszego
wykupienia karty ogranicza wykorzystanie możliwości wnoszenia opłat za usługi transportem
zbiorowym przez telefon komórkowy przez osoby sporadycznie korzystające z usług transportu miejskiego. Wg szacunków miast europejskich, które wprowadziły tę formę biletu (Oslo,
Helsinki) ich sprzedaż może osiągnąć 7-9% wszystkich sprzedawanych biletów208.
Najnowszym trendem w dziedzinie wnoszenia opłat za przewozy transportem zbiorowym jest
wykorzystanie systemów rozpoznawania mowy, które umożliwiłoby głosowe zamówienie
przez pasażera biletu przez telefon komórkowy a także zakup biletów przez Internet209.
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Zaletą sprzedaży przez Internet jest możliwość zaoferowania dowolnej liczby biletów przez
całą dobę i w dowolnym miejscu, nie generując przy tym nadmiernych kosztów. Dodatkowo
taki kanał dystrybucji pozwala na prezentowanie szerokiej informacji a nawet możliwe jest
stworzenie stosunkowo niedrogo interfejsu w obcych językach. Możliwe staje się wprowadzenie sprzedaży biletów do recepcji hotelowych czy biur podróży.
Możliwa jest też sprzedaż przez Internet biletów na czas określony. Wtedy bilet w postaci
karty chipowej przysyłany jest po pewnym czasie na adres klienta.
Bilet internetowy to zatem bilet papierowy lub karta chipowa ale sprzedawany przy wykorzystaniu kanału sprzedaży jakim jest Internet. Podstawowym problemem jest zatem zabezpieczenie łączeń internetowych i dostępu do kont bankowych klientów. Konieczne jest także
wyposażenie kontrolerów w aparaty komórkowe i czytniki kodów. Dlatego jeszcze dziś wydaje się, że koszty są zbyt duże w stosunków do możliwych korzyści, jakimi jest przyciągnięcie
do transportu zbiorowego niewielkiej liczby nowych klientów.
Obecnie bilet przez Internet można nabyć w wybranych miastach niemieckich.
Analiza możliwości, jakie dają poszczególne systemy biletowe, z uwzględnieniem kosztów ich
stosowania i możliwych do osiągnięcia korzyści pozwala sformułować następujące wnioski:


każdy system biletowy umożliwia stosowanie dowolnego rodzaju taryfy, chociaż ze
zróżnicowaną elastycznością;



podstawowym biletem w transporcie miejskim w najbliższych latach pozostanie bilet
papierowy (zarówno jednorazowy, jak i okresowy), szczególnie w miastach małych
i średnich;



w dużych miastach i aglomeracjach bilet papierowy pozostanie tylko jako bilet jednorazowy, stwarzający możliwość korzystania z usług transportu zbiorowego osobom
sporadycznie podróżującym;



bilet magnetyczny jako bilet okresowy, będzie w transporcie miejskim stosowany
w ograniczonym zakresie, gdyż koszt jego wdrożenia i eksploatacji porównywalny jest
z kosztem wdrożenia i eksploatacji karty bezkontaktowej, która daje zdecydowanie
większe możliwości modyfikacji taryfy i integracji systemu transportowego;



na dużych obszarach zurbanizowanych i w regionach miejsce tradycyjnych papierowych biletów okresowych i częściowo jednorazowych stopniowo zajmować będzie
elektroniczna karta bezkontaktowa jako rozwiązanie zapewniające możliwość integra-
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cji systemu transportu pasażerskiego i realizacji różnorodnych celów marketingowych;


wnoszenie opłat za usługi transportu zbiorowego przy wykorzystaniu telefonii komórkowej czy Internetu będzie miało charakter uzupełniający w stosunku do biletów
elektronicznych i papierowych.
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8. Konkurencja w transporcie miejskim
8.1. Istota konkurencji w transporcie miejskim
Konkurencja to zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniach do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla osiągania określonych celów uniemożliwiają osiąganie takich samych celów przez innych210.
Zjawisko konkurencji powoduje, że działania przewoźników na rynku usług transportu miejskiego podlegają oddziaływaniu następujących funkcji, które ona spełnia, a mianowicie211:


sterowniczej, polegającej na sterowaniu podziałem oraz przepływem usług, według
kryterium preferencji pasażerów, co sprzyja optymalizacji procesu zaspakajania ich
potrzeb;



dostosowawczej, zapewniającej płynne dostosowanie usług i zdolności przewozowej
do zmieniającej się struktury popytu i technologii przewozu, co umożliwia wzrost oszczędności w sferze inwestycji;



alokacyjnej, sprzyjającej optymalizacji alokacji zasobów, zapewniającej celowe ich
wykorzystanie, stymulującej wzrost produkcji lub obniżkę kosztów;



regulacyjnej, zapewniającej podział dochodów między podmiotami rynku według kryterium wydajności, co oznacza, że procesy konkurencyjne łagodzą lub eliminują podział dochodów według kryterium siły ekonomicznej;



innowacyjnej, polegającej na przyspieszaniu procesu wprowadzania oraz upowszechniania innowacji i postępu techniczno-organizacyjnego.

Konkurencja może spełniać wymienione funkcje w zróżnicowanym zakresie w zależności
od formy rynku oraz intensywności działań konkurencyjnych. Ponadto na rynku transportu
miejskiego występuje określona specyfika ustalania cen, wpływająca na elastyczność cenową
oraz kształtowanie się wzajemnych relacji popytu i podaży. Poziom cen za usługi transportu
miejskiego jest najczęściej uzależniony od stopnia finansowania transportu miejskiego przez
gminy i nie wynika wprost z niczym nieskrępowanych procesów konkurencyjnych i negocja-
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cyjnych występujących na rynku. Władza publiczna jest ustawowo zobowiązana do zapewnienia swoim mieszkańcom usług transportu miejskiego, co warunkuje konieczność wyboru
mniej lub bardziej rynkowych rozwiązań w sferze popytu i podaży usług transportu miejskiego. W tym kontekście istotna jest odpowiedź na pytanie w jakim stopniu usługa transportu
miejskiego jest dobrem publicznym lub dobrem prywatnym.
W krajach Unii po raz pierwszy starano się odpowiedzieć na to pytanie, wprowadzając rozporządzenie 1191/69 UE o pomocy publicznej dla usług komunalnych. Jednak próby wdrożenia
reguł konkurencji w transporcie miejskim napotykają wciąż na poważne bariery. Wynikają
one z wiary, że zaangażowanie władz publicznych w organizację, zarządzanie i realizację
usług transportu miejskiego będzie bardziej efektywne niż realizacja tych funkcji przez sektor
prywatny. Przeczy temu ekonomiczna teoria wyboru publicznego, zgodnie z którą działania
instytucji publicznych są mniej efektywne niż działania podmiotów prywatnych. Liberalizację
rynku przewozów miejskich uniemożliwiają przede wszystkim względy polityczne. Wynikają
one z faktu, iż liberalizacja i deregulacja nie zapewniają tak wielu głosów wyborców, jak działania regulacyjne. Dopóki podlegające regulacji przedsiębiorstwa mogą przelicytować inne
grupy, dostarczając szerokiego poparcia w postaci głosów wyborców, dopóty politycy będą
utrzymywać regulowany obszar działalności gospodarczej212.
W 2005 r. Komisja Europejska złożyła projekt Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego213. Projekt ten dotyczy otwarcia rynku na konkurencję regulowaną, która ma umożliwić wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego i zmniejszyć koszty jego funkcjonowania214.
Dotychczasowe działania zmierzające do otwarcia rynku transportu miejskiego doprowadziły
de facto do powstania nowego zjawiska, którym jest umiędzynarodowienie rynku świadczenia usług transportu publicznego. Na początku najbardziej aktywnych w poszukiwaniu kontraktów zagranicą było kilku prywatnych operatorów takich jak: Veolia (Francja), Arriva
(W. Brytania) i Concordia (Niemcy). Obecnie szacuje się, że ponad 50 procent przewozów
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publicznych wykonywanych jest poza krajem pochodzenia operatora. Niektórzy tradycyjni
krajowi operatorzy skorzystali z tych zmian i rozwinęli swoją działalność na nowych rynkach
w swoich krajach – np. RATP, operator transportu miejskiego w Paryżu, w Miluzie czy Clermont-Ferrand, natomiast inni podjęli decyzję o wejściu na rynki zagraniczne, tak jak krajowe
koleje holenderskie, które wygrały kontrakt na obsługę miejskiego transportu szynowego
w Liverpoolu215.
Rozwój konkurencji na rynku transportu miejskiego wymagał opracowania przejrzystych ram
prawnych określających zasady finansowania zobowiązania z tytułu świadczeń usług publicznych. Pod pojęciem zobowiązań rozumie się rekompensaty, które nie byłyby kwalifikowane
jako pomoc państwa. W tym celu Komisja Europejska złożyła w 2000 r. projekt rozporządzenia, w którym wskazano kilka wyjątkowych sytuacji umożliwiających władzy publicznej, po
spełnieniu pewnych warunków, podjęcie decyzji o bezpośrednim przyznaniu kontraktów na
usługi publiczne w transporcie miejskim, bez zastosowania procedury przetargowej.
Po wniesieniu przez Parlament Europejski licznych poprawek w 2002 r. Komisja Europejska
przyjęła wniosek uwzględniający tylko ich część, z których najważniejsze to:


wydłużenie okresu ważności kontraktów do 8 lat w odniesieniu do transportu autobusowego i do 15 lat w odniesieniu do transportu kolejowego;



zmiana listy wyjątków w odniesieniu do obowiązku przetargu, a w szczególności
zwiększenie progu, poniżej którego możliwe jest bezpośrednie przyznanie kontraktów
oraz zniesienie wyjątku na rzecz usług połączonych, tzn. dotyczących kilku rodzajów
transportu np. na usługi metra i autobusowe.

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia regulacji prawnych odnoszących się do pomocy
publicznej w transporcie miejskim było orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości z 2003 r.
w sprawie Altmark dotyczące konfliktu między dwoma małymi operatorami z niemieckiego
regionu Stendal. Sprecyzowano w nim w jaki sposób przepisy traktatu w zakresie pomocy
publicznej państwa stosuje się generalnie, a w szczególności jak należy je odnosić do transportu publicznego216.
Komisja Europejska w następstwie tego orzeczenia sporządziła przyjęty w 2005 r. „pakiet”
prawny dotyczący zastosowania artykułu 86 Traktatu do rekompensat za służbę publiczną.
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Stosuje się go do wszystkich sektorów gospodarki, z wyjątkiem transportu lądowego, który
posiada własną podstawę prawną uwzględniającą poprawki rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego drogowego i kolejowego. Podstawa ta dotyczy w szczególności217:


dokładnego liczenia kosztów przewozów;



ustalenia kosztów komplementarnych usług przewozowych (transport szynowy – autobusy), w stosunku do których w terminologii unijnej używa się pojęcia usług połączonych;



podniesienia wartości progowej dotacji dla wykonywanych usług przewozowych
o charakterze publicznym;



określenia pozycji monopolistycznej przewoźnika o dominującej pozycji na rynku
transportu miejskiego, podmiejskiego i regionalnego.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia zobowiązuje przewoźnika transportu miejskiego
do świadczenia usługi ulgowej w zamian za gwarancję otrzymania dotacji. W tym celu konieczne jest zdefiniowanie pojęcia publicznej usługi przewozowej. W nowelizacji tej rozstrzyga się, że pojęcie to obejmuje przewozy komunalnych przewoźników transportu miejskiego
oraz prywatnych wynikające z uzyskanej koncesji.
Istotną zmianę wprowadzono również w odniesieniu do dużych przewoźników miejskich metra i szybkiej kolei miejskiej, którzy powinni poszukiwać możliwości zmniejszenia kosztów
swojego funkcjonowania w partnerstwie publiczno-prywatnym-(PPP)218. Minimalny okres
przyznawania koncesji określono na 8 lat, pod warunkiem że przynajmniej połowa usług
przewozowych ma charakter usług o charakterze publicznym219.
W przypadku kapitałochłonnych gałęzi transportu, do których zalicza się szybką kolei miejska, metro, tramwaj, koncesja może być przyznana na okres do 15 lat. Koncesja na wykonywanie usług publicznych musi uwzględniać wspólne ponoszenie ryzyka przedsięwzięcia
przez tego, kto uzyskał koncesję (operatora) i przez tego, kto jej udzielił (organ samorządu
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terytorialnego). Powiązanie to wynika z partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym stwierdza się, że ryzyko wspólnego przedsięwzięcia, każda ze stron ponosi po połowie.
Występujące w nowelizacji rozporządzenia postanowienia dotyczące pozycji monopolistycznej
na rynku transportu miejskiego zakładają, że za taką uważa się sytuację:


gdy operator posiada lub jest w stanie osiągnąć większy niż 25% udział w rynku
transportu miejskiego;



gdy w okresie trwania koncesji operator wykonuje usługi przewozowe, które nie były
przewidziane w warunkach realizacji koncesji.

Omawiane rozporządzenie po raz pierwszy określa dla starych i nowych krajów członkowskich Unii, zakres liberalizacji rynku dla przewoźników krajowych i zagranicznych, który przeciwdziałałby ich pozycji monopolistycznej.
Nowelizacja rozporządzenia 1191/69 stanowi ważny krok w kierunku wzrostu intensywności
konkurencji na rynku transportu miejskiego. W efekcie powinien wzrosnąć poziom świadczonych usług operatorów transportu miejskiego.
Dylematy związane ze zmianami na rynku transportowym są udziałem wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej, które muszą liberalizować swoje rynki transportu publicznego. Na przykład Niemiecki Związek Transportowy – Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) dążąc do liberalizacji rynku transportu miejskiego próbuje rozstrzygnąć
następujące kwestie220:


jak dotacje samorządów do transportu miejskiego zamienić na dopłatę do działalności
w zakresie realizacji dobra publicznego związanego z stosowaniem ulg przewozowych?



jak utrzymać krzyżowe dofinansowywanie komunalnych przedsiębiorstw transportu
miejskiego przez komunalne przedsiębiorstwa dostarczające gaz, prąd i wodę stanowiące monopole naturalne i osiągające zyski?



jak należy zapobiec zmniejszaniu się wysokiego poziomu jakości usług przewozowych
transportu miejskiego w Niemczech wskutek spadku wielkości dotacji budżetowych?
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8.2. Formy oraz intensywność konkurencji w transporcie miejskim
Transport miejski jako sfera usług komunalnych jest często traktowany jako monopol naturalny w oparciu o przekonanie, że jedna firma jest w stanie wytworzyć całkowitą wielkość
produkcji usług przewozowych w sposób bardziej efektywny niż dwie lub więcej firm.
Jest niezwykle ważne, aby dostrzec zależność monopolu naturalnego od rozmiaru rynku. Jeśli
rynki są małe, nawet skromne poziomy ekonomii skali mogą sprzyjać powstaniu monopolu
naturalnego. Taka sytuacja ma miejsce w małych miastach, których władze uważają, że występowanie monopolu naturalnego, nie oznacza braku konkurencji dla usług transportu miejskiego. Konkurentami są bowiem: samochód osobowy i podróże piesze. W przypadku relatywnie wysokich cen biletów transportu miejskiego wymienione sposoby podróży stają się
alternatywą dla transportu miejskiego. Na małym lokalnym rynku przewozów miejskich utrata dotychczasowych klientów wskutek zbyt wysokich cen, bądź nieatrakcyjnych usług pod
względem relacji połączeń, okresu czasu i zakresu obsługi przewozowej może doprowadzić
do likwidacji jednego, monopolistycznego przedsiębiorstwa przewozowego221.
Naturalny monopol prowadzi do powstania potencjalnego konfliktu pomiędzy efektywnością
kosztową a konkurencją. Większa liczba firm przewozowych na rynku może zwiększyć konkurencję cenową, ale może też doprowadzić do wyższych kosztów jednostkowych. Jednak działająca na rynku firma może być ograniczona samą groźbą wejścia na rynek innych firm. To
zagrożenie jest niestety często likwidowane, dlatego też najpoważniejsze problemy związane
z konkurencją pojawiają się wszędzie tam, gdzie naturalny monopol występuje z dodatkowymi barierami wejścia, najczęściej o podłożu politycznym222.
Podstawowy dylemat polityki dotyczącej naturalnych monopoli polega na tym, jak uniknąć
w sytuacji świadczenia usług przewozowych przez jedną firmę negatywnych konsekwencji
monopolu, które - oprócz stosunkowo wysokich cen - obejmują zazwyczaj brak innowacyjności oraz złe funkcjonowanie organizacyjne. Dwa ostatnie czynniki mogą bardzo łatwo zniwelować efekty ekonomii skali, co oznacza, że koszty funkcjonowania i świadczenia usług przez
jedną monopolistyczną firmę transportu miejskiego będą wyższe niż gdyby na rynku było
więcej firm, oferujących usługi przewozowe. Konkurencję w tym przypadku należy wykorzy-
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stywać organizując konkurs dotyczący pozycji rynkowej, który odbywałby się pomiędzy szeregiem firm rywalizujących ze sobą o wyłączność obsługi danego rynku. Zagrożenie takiego
mechanizmu wyłaniania najlepszej firmy do obsługi mieszkańców rodzi możliwość zmowy
między oferentami, zwłaszcza, jeśli jest ich niewielu lub kontrakty udzielane są zbyt często
i firmy traktują je jako element powtarzalnej gry rynkowej223.
Przeciwstawną do monopolu formą rynku jest konkurencja doskonała. Przedsiębiorstwo,
działające na rynku konkurencji doskonałej, przyjmuje cenę usługi przez siebie wytwarzanej
i ceny nabywanych przez siebie czynników produkcji za dane i podejmuje decyzje dotyczące
wielkości i jakości świadczonych usług oraz ilości nabywanych czynników. Firmę taką uważa
się za małą na tyle, aby nie była w stanie wywierać żadnego wpływu na cenę usługi na rynku
przewozów pasażerskich224.
Konkurencji doskonałej towarzyszy zwykle nie tylko bardzo duża teoretycznie nieskończona
liczba przewoźników, ale także to, że wszyscy działają na takich samych warunkach. Rozumieć przez to należy to, że informacja na temat istniejącej technologii jest dla wszystkich
w takim samym stopniu dostępna. Każdy przewoźnik może stosować takie same rozwiązania
jak konkurenci i nie występują żadne ograniczenia dla przedsiębiorstw przewozów pasażerskich, aby mogły wejść na rynek lub go opuścić.
Można wyróżnić dwie płaszczyzny konkurencji w transporcie miejskim:


konkurencję o wejście na rynek;



konkurencję na rynku.

W przypadku pierwszej płaszczyzny konkurencji operatorzy rywalizują o kontrakt lub pozwolenie na świadczenie usług przewozowych na rynku transportu miejskiego. Rywalizacja pomiędzy przewoźnikami odbywa się o dostęp do rynku. W przypadku drugiej płaszczyzny konkurencji przewoźnicy oferują konkurencyjne usługi dla pasażerów według określonych przez
organizatora rynku zasad handlowych i eksploatacyjnych. Przyjęte rozwiązania wpływają
na intensywność przebiegu procesów konkurencyjnych na rynku transportu miejskiego.
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W praktyce można wyróżnić 9 podstawowych sposobów określających zasady i zakres dostępu do rynku, możliwości uczestniczenia w procesach konkurencyjnych i powiązania pomiędzy
regulatorem a podmiotami rynku225:


monopol publiczny;



kontrakt menadżerski;



kontraktowanie usług przewozowych brutto;



kontraktowanie usług przewozowych netto;



franczyza;



koncesja;



licencje ilościowe;



licencje jakościowe;



rynek otwarty.

Pierwszych 6 sposobów stanowi konkurencję o wejście na rynek, ostatnie trzy - konkurencję
na rynku. Sposoby dostępu do rynku i odpowiadające im formy konkurencji w transporcie
miejskim przedstawiono w Tabela 20.
Monopol publiczny to sytuacja, w której na danym obszarze funkcjonuje jedno przedsiębiorstwo stanowiące własność publiczną. Wynika on z kombinacji interwencji politycznych, nisko
zmotywowanego aparatu zarządzania, występowania dużej siły przetargowej związków zawodowych, zobowiązań socjalnych i innych determinant. Mają one niejednakową siłę oddziaływania na organy samorządowe, ale bez wyjątku są odpowiedzialne za niską efektywność
funkcjonowania w porównaniu do przewoźników poddanych konkurencji rynkowej.
Kontrakty menedżerskie umożliwiają sektorowi prywatnemu wykorzystanie jego specyfiki
do projektowania i zarządzania zasobami ludzkimi podczas, gdy własność majątku trwałego
i obrotowego pozostaje w gestii samorządów. Ten sposób dostępu sektora prywatnego
do rynku transportu miejskiego znalazł zastosowanie w USA. Rzadko jest wykorzystywany
w transporcie miejskim miast Unii Europejskiej, z wyjątkiem Francji, gdzie jest rozwiązaniem
powszechnym.
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Tabela 20
Sposoby dostępu do rynku i formy konkurencji w transporcie miejskim
Sposób dostępu

Forma konkurencji

Monopol publiczny
Kontrakt menadżerski
Kontraktowanie usług brutto

Konkurencja o rynek

Kontraktowanie usług netto
Franczyza
Koncesja
Licencje ilościowe
Licencje jakościowe

Konkurencja na rynku

Otwarty rynek

Źródło: D. Bayliss, op. cit., s. 5.

Kontraktowanie usług przewozowych brutto polega na zlecaniu przez władzę publiczą obsługi
linii komunikacyjnych przewoźnikom którzy ponoszą tylko ryzyko nieprzekroczenia zaplanowanego poziomu kosztów. Oznacza ono prowadzenie przez zleceniodawcę bezpośrednio lub
pośrednio (przez powierzenie tej czynności innemu podmiotowi) sprzedaży usług i ponoszenie związanego z tym ryzyka.
Biorąc pod uwagę specyfikę sektora publicznego jako sprzedawcy usług i pewną bierność
wykonawców usług w zakresie działań na rzecz generowania przychodów w ramach kontraktowania brutto, należy silnie uzależnić wynagrodzenie dla operatora od jakości świadczonych
usług a nawet od przychodów ze sprzedaży biletów226.
Kontraktowanie usług przewozowych brutto sprzyja integracji transportu miejskiego
Kontraktowanie usług przewozowych netto polega także na ponoszeniu ryzyka kosztowego
przez przewoźnika. Tym różni się od kontraktowania brutto, że część lub całość ryzyka poziomu przychodów w okresie obowiązywania kontraktu bierze na siebie przewoźnik. Ten spo-
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sób finansowania transportu zbiorowego ma szczególne zastosowanie w transporcie autobusowym. Przynosi on władzy publicznej korzyści, które polegają na tym, że zwalniają ją z ryzyka i odpowiedzialności za osiąganie zaplanowanych przychodów, przenosząc ryzyko w tym
zakresie na operatora. Może to spowodować wyzwolenie dodatkowej aktywności rynkowej
u operatora w celu maksymalizacji zysku. W określonych sytuacjach może prowadzić do racjonalizacji oferty przewozowej, co nie zawsze musi być zgodne z oczekiwaniami pasażerów
i władzy publicznej. Ten sposób finansowania może również powodować trudności w integracji systemu transportu miejskiego.
Istotą franczyzy jest powierzenie przewoźnikowi określonego obszaru lub zespołu linii na tym
obszarze przy zapewnieniu mu dużej swobody w zakresie planowania obsługi komunikacyjnej. Franczyzę można zastosować dla linii lub grupy linii sąsiednich na danym obszarze. Rola
władzy publicznej jest ograniczona do ustalania taryf i parametrów jakości usług oraz monitorowania franczyzy. Franczyza może powodować przepływ płatności w obie strony między
operatorem a władzą publiczną. Przepływ ten zależy od siły rynku transportu miejskiego,
będącego pod wpływem wysokości taryf oraz od ilości usług przewozowych, które samorządy
chcą, aby były utrzymane poniżej kosztów. Ustalanie taryf przez władzę publiczną powinno
zachęcać do integracji taryfowej w ramach franczyzy.
Koncesja jako forma określająca zasady dostępu do rynku i świadczenia usług występuje
w transporcie miejskim stosunkowo często. Przewoźnik ponosi handlową odpowiedzialność
w ramach zakresu uprawnień przyznanych przez regulatora rynku. Zasadnicza różnica między
koncesją a franczyzą polega na tym, że przy franczyzie władze samorządowe są w stanie
określić szczegółowo zakres usług publicznych i koszty ich wykonania. Natomiast przy koncesji władze określają główne wytyczne dotyczące strony ilościowo-jakościowej przewozów, nie
ponosząc odpowiedzialności finansowej. Zwalnia to władze publiczne od odpowiedzialności
technicznej, organizacyjnej i finansowej, ale ogranicza jej wpływ na ilość i jakość wykonywanych usług. Nie stanowi to problemu, gdy przewoźnik komunalny ma silną pozycję na rynku
i ceny usług przewozowych nie budzą zastrzeżeń mieszkańców. Wówczas jednak, gdy władze
samorządowe chcą posiadać większy wpływ na ustalanie opłat za przejazdy i ilościowojakościowy poziom wykonywania usług, koncesje stają się mniej efektywne. Wtedy należy
zastosować rozwiązanie oparte na franczyzie. Poprzez koncesje przewoźnik uzyskuje prawo
wyłączności na świadczenie usług przewozowych na określonym obszarze. Konkurencja
o rynek transportu miejskiego występuje przy ubieganiu się o koncesję.
Licencje ilościowe pozwalają określonej liczbie przewoźników na świadczenie konkurencyjnych usług na rynku przy ustalonych limitach ilościowych.
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Licencje jakościowe charakteryzują się tym, że nie występują ograniczenia ilościowe. Występują natomiast ograniczenia jakościowe dotyczące taboru i standardu obsługi komunikacyjnej. Kontrole przeprowadzane w związku z poziomem świadczonych usług dotyczą: sprawności taboru, praktyk handlowych i działalności eksploatacyjnej. Brak ograniczeń po stronie
ilościowej pozwala na swobodną konkurencje między przewoźnikami na rynku transportu
miejskiego. Nie prowadzi ona jednak do objęcia przewozami istniejących luk rynkowych.
Otwarty rynek pozwala na świadczenie usług bez jakichkolwiek ograniczeń pod warunkiem
przestrzegania ogólnie obowiązującego prawa.
Z określeniem form konkurencji na rynku transportu miejskiego związana jest koncepcja intensywności konkurencji, która może być rozpatrywana w warunkach dwustronnych zależności między przewoźnikami. Intensywność konkurencji jest bezpośrednio związana z mechanizmem procesów dostosowawczych między podmiotami rynku, niezależnie od tego, czy źródłem tych procesów jest dążenie do maksymalizacji efektów działania czy zagrożenie dotychczasowej pozycji na rynku. Kategoria intensywności konkurencji opisuje skłonność oraz zdolność podmiotów rynku do uczestniczenia w płynnych procesach dostosowawczych w zmieniających się warunkach rynkowych227.
Intensywność konkurencji jest czynnikiem, który decyduje o tym w jakim stopniu konkurencja wypełnia swoje funkcje na rynku. Wyższy jej poziom powoduje między innymi228:


większe znaczenie kryterium wydajności przy podziale dochodów między podmiotami
rynku;



większe znaczenie kryterium preferencji nabywców w procesie sterowania przepływem produktów i usług;



korzystniejszą alokację zasobów;



lepsze i płynniejsze dostosowanie produktów i zdolności wytwórczych do struktury
popytu oraz technik i technologii wytwarzania;



szybszy proces powstawania oraz upowszechniania innowacji i postępu technicznego.

Warunki, w których występują dwustronne zależności między przewoźnikami, w najlepszym
stopniu spełnia oligopolistyczna struktura rynku. Przy tej strukturze podmiotowej rynku każdy
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W. Wrzosek, op. cit., s. 304.
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Ibidem, s. 304.
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przewoźnik, poprzez podniesienie jakości oferowanych usług, może przyciągnąć pasażerów
i zmniejszyć w ten sposób wielkość popytu kierowaną do konkurenta. Wzrost liczby przewoźników na rynku oznacza, że przy danym popycie na rynku transportu miejskiego ich udział
w ogólnej wielkości podaży usług staje się mniejszy. Wraz z malejącym udziałem w rynku
wpływ poszczególnych przewoźników na zjawiska i procesy rynkowe zostaje ograniczony.
Wzrasta równocześnie stopień uzależnienia przewoźnika od decyzji i działań konkurentów229.
Jeżeli jednak intensywność konkurencji przekracza pewien racjonalny poziom, to jej konsekwencją może być selekcja przewoźników na rynku prowadząca w rezultacie do powstania
monopolu. Możliwe jest również narastanie wśród przewoźników tendencji do unikania konkurencji za pomocą zawierania porozumień ograniczających zakres wzajemnej rywalizacji.
Porozumienia te, tak jak w tradycyjnym kartelu mogą dotyczyć podziału rynku, wielkości
sprzedaży, minimalnych cen. Skłonność przewoźników do zawierania tego typu porozumień
jest tym większa, im wyższy jest poziom intensywności konkurencji Nasilanie tych tendencji
może doprowadzić, nie tylko do zmniejszenia poziomu intensywności konkurencji, lecz
do wyeliminowania procesów konkurencyjnych z rynku usług transportu miejskiego230.

8.3. Oddziaływanie na warunki konkurencji w transporcie miejskim
Wobec ograniczonej ingerencji państwa na rynku transportu miejskiego najważniejszym
podmiotem regulacji wpływającym na funkcjonowanie tego rynku jest gmina. To wybrane
w demokratycznych wyborach władze samorządu lokalnego decydują, jaki charakter będzie
miał rynek transportu miejskiego i często modelują go w oparciu o sformalizowany plan
określający politykę transportową na danym obszarze zurbanizowanym. Dzięki posiadanym
kompetencjom władze samorządowe ustalają pożądany zakres i sposób zaspokajania potrzeb
mieszkańców w zakresie przemieszczania. Konsekwencją dokonanego wyboru w tym zakresie
są rozwiązania dotyczące doboru właściwych instrumentów i sposobu regulacji rynku. Znaczącym utrudnieniem w kształtowaniu polityki transportowej jest ilość i jakość regulacji
prawnych niedostosowanych do specyfiki transportu miejskiego i uniemożliwiających uzyska-
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nie określonego poziomu jego efektywności231. Zmiany w polskim ustawodawstwie muszą
uwzględniać regulacje transportu miejskiego obowiązujące i wprowadzane w Unii Europejskiej. Polityka Unii Europejskiej w tym zakresie zmierza do uproszczenia, uelastycznienia
i zmniejszenia liczby przepisów prawnych oraz przyznania określonych kompetencji władzom
lokalnym do regulowania rynku transportu miejskiego232.
Cele polityki transportowej powinny przede wszystkim zmierzać do zapewnienia odpowiedniej
pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego w odniesieniu do substytucyjnego transportu
indywidualnego233. W tym aspekcie istotne jest określenie preferowanych rozwiązań dotyczących rynku transportu miejskiego w zakresie:


organizacji i zarządzania;



podziału zadań przewozowych;



stopnia otwartości i liberalizacji.

Jeżeli zostanie odrzucony przez władze samorządowe model zderegulowanego transportu
zbiorowego jako nie spełniający wymagań społecznych i zdecydują się one na regulację
transportu miejskiego, to chcąc uzyskać efekty typowe dla gospodarki rynkowej, powinny
one oddzielić sferę organizacji i realizacji usług przewozowych.
Skutkiem stworzenia przez gminę niezależnej jednostki regulacyjnej (organizatora transportu) jest wzrost znaczenia efektywności gospodarowania. Siła blokująca związków zawodowych ulega osłabieniu i otwierają się możliwości większej innowacyjności.
Drugą korzyścią wynikającą z regulacji rynku transportu miejskiego przez specjalnie do tego
celu powołanego organizatora jest to, że procesy realizacji określonej polityki stają się bardziej przejrzyste. Wszędzie tam, gdzie procesy regulacyjne są połączone ze wszystkimi innymi funkcjami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej ukrywanie faktycznych kosztów
jest znacznie łatwiejsze aniżeli wtedy, gdy regulacja jest od nich oddzielona i niezależna.
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R. Tomanek: Obszary niezbędnych regulacji transportu miejskiego. Zbiór referatów z XXVIII Krajowego Zjazdu

Komunikacji Miejskiej „Komunikacją miejską w XXI wiek”. IGKM, Warszawa 2000, s. 75-83. oraz O. Wyszomirski:

Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej. Zbiór referatów z XXXI
Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej „Kształtowanie oferty przewozowej”. IGKM, Warszawa 2006, s. 42-47.
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Regulacja stanowi funkcję wysoce wyspecjalizowaną i jej realizacja wymaga znacznych zasobów. Pewien stopień jej centralizacji może być więc uzasadniony. Oznacza to, że tworzenie
odrębnego ciała regulacyjnego dla każdego stosunkowo niewielkiego rynku lokalnego może
być nieefektywne. W takim przypadku przy braku możliwości centralizacji rolę organizatora
usług transportu miejskiego może pełnić wyodrębniony merytorycznie wydział urzędu gminy
(miasta).
Wszędzie jednak tam, gdzie działalność władz lokalnych dotyczy świadczenia usług, które
potencjalnie mogą być oferowane na podstawie konkurencji zastosowanie może znaleźć wydzielona jednostka - zarząd transportu miejskiego. Umożliwia to specjalizację i organizowanie
transportu zbiorowego w oparciu o przejrzyste zasady dotyczące specyfikacji usług, administrowania procedurą przetargową i monitorowania realizacji kontraktu.
Władze publiczne odpowiedzialne za transport miejski oddziałują na rynek wykorzystując
przede wszystkim następujące instrumenty:


taryfy i opłaty;



dotacje;



licencje;



koordynowanie;



etatyzację i deetatyzację (stanowienie, powoływanie i likwidowanie przedsiębiorstw);



zakazy.

Taryfy są podstawowym instrumentem realizacji celów polityki społecznej i transportowej.
Stanowią również źródło przychodów za usługi transportu miejskiego. Projekt taryfy jest zazwyczaj przygotowywany przez organizatora transportu miejskiego w oparciu o znajomość
rynku, przychodów ze sprzedaży biletów, kosztów organizacji i realizacji usług przewozowych
oraz polityczne aspekty zgłaszane przez władzę publiczną. Przed podjęciem ostatecznej
uchwały dotyczącej poziomu cen, struktury rodzajowej opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych należy przeprowadzić konsultacje odnośnie proponowanych zmian. Opinia lokalnych organizacji związkowych, którym z mocy prawa przysługuje możliwość wypowiadania się w sprawie taryfy, stanowi dla władzy publicznej jedynie informacje o „odbiorze
społecznym” projektu uchwały taryfowej.
Najważniejszym instrumentem interwencji władzy lokalnej na rynku transportu miejskiego
są dotacje, będące rezultatem uznania świadczenia usług jako zadania własnego gmin o cha-
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rakterze społecznym. Beneficjentami takiego rozwiązania są mieszkańcy, którym zapewnia
się realizację potrzeb przewozowych o określonym standardzie jakościowym234.
Istotną kwestią, w przypadku gdy rynek transportu miejskiego jest zmonopolizowany, jest
wydzielenie z dużego, monopolistycznego przewoźnika niezależnej firmy wykonującej przewozy wyłącznie tramwajami lub trolejbusami. Pozwala to na realne określenie kosztów usług
wykonywanych przez te środki transportu. W praktyce bowiem występuje możliwość krzyżowego subwencjonowania pomiędzy usługami autobusowymi poddanymi konkurencji a usługami tramwajowymi (trolejbusowymi) mającymi najczęściej charakter monopolu. Przedsiębiorstwo komunalne wykonujące przewozy tymi różnymi środkami transportu ma możliwość
przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia zaoferowania niższej ceny za usługę wykonywaną przez autobus wiedząc, że zrekompensuje sobie straty zawyżonymi kosztami świadczenia
usług tramwajowych (trolejbusowych), które nie są poddane weryfikacji przez rynek.
Procesowi demonopolizacji mogą również podlegać inne usługi realizowane w transporcie
miejskim. Dotyczyć to może dystrybucji biletów, zwłaszcza okresowych, które wcześniej były
sprzedawane wyłącznie przez przedsiębiorstwo przewozowe. Działania takie mogą odnosić
się również do usług utrzymania przystanków, konserwacji torowisk, usług naprawczych
i remontowych, usług reklamowych na przystankach i na pojazdach komunikacji miejskiej.
Sprzyjają one innowacyjności usług transportu miejskiego umożliwiając napływ nowych kapitałów.
Kolejnym sposobem oddziaływania na warunki konkurencji na rynku usług transportu miejskiego jest wcześniej opisane udzielanie licencji. Dodatkowym elementem towarzyszącym
udzielaniu licencji jest wpływanie na ofertę przewozową za pomocą zezwoleń, przy wydawaniu których koordynuje się połączenia i rozkład jazdy na obszarze miasta. W przypadku konieczności koordynacji nowo rejestrowani i istniejący przewoźnicy nie mogą więc uruchamiać
połączeń konkurencyjnych w stosunku do oferty istniejącej bez akceptacji koordynatorów
rozkładów jazdy.
Koordynacja systemu transportowego miasta powinna zmierzać do zapewnienia235:
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racjonalnego podziału zadań przewozowych;



wspólnych węzłów przesiadkowych;



zsynchronizowanych rozkładów jazdy;



wspólnego systemu informacji o usługach komunikacyjnych;



wspólnej taryfy i systemu biletowego;



wspólnej dystrybucji biletów.

Koordynacja może zmierzać do zapewnienia integracji odrębnych organizacyjnie podsystemów transportu miejskiego w ramach jednej aglomeracji. Wymienione elementy koordynacji
powinny być traktowane względem siebie komplementarnie. Najtrudniej wprowadzić zintegrowany system taryfowo-biletowy, gdyż wymaga on szczegółowych uzgodnień ekonomiczno-finansowych między stronami porozumienia.
Interwencja władzy publicznej na rynku transportu miejskiego może również polegać na celowym kształtowaniu podziału zadań przewozowych. Za pomocą różnych ograniczeń następuje oddziaływanie na proces decyzyjny związany z wyborem środka transportu. Organy
samorządu terytorialnego mogą nadawać priorytet transportowi zbiorowemu zmniejszając
atrakcyjność podróżowania samochodem osobowym poprzez stosowanie236:


opłat za korzystanie z dróg i parkingów;



zakazów wjazdu i parkowania;



zmniejszanie przepustowości wjazdu;



wyodrębnionych enklaw dostępnych jedynie z tras okalających centrum;



wyodrębnionych pasów jezdni przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów transportu
miejskiego;



stref ruchu uspokojonego zapewniających priorytet pieszym i rowerzystom.

Wybór instrumentów polityki transportowej, za pomocą których władze publiczne kształtują
rynek transportu zbiorowego powinien być uzależniony od specyfiki sytuacji transportowej
w danym mieście. Integracja instrumentów jako elementu strategii oddziaływania na rynek

szomirski: Kierunki integracji lokalnego transportu pasażerskiego w aglomeracji gdańskiej. „Transport Miejski”
1997, nr 2, s. 5-8.
236
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przez władze publiczne jest warunkiem realizacji założonych celów. Determinuje również
zakres otwartości rynku transportu zbiorowego określając wymagania stawiane przed przedsiębiorstwami przewozowymi, które chcą świadczyć usługi przewozowe na tym rynku. Liberalizacja rynku transportu zbiorowego wpływa na efektywność ekonomiczną, innowacyjność
i jakość systemu transportu zbiorowego. Stwarzanie możliwości konkurowania na równych
zasadach przedsiębiorstwom transportu miejskiego umożliwia osiągnięcie korzyści typowych
dla gospodarki rynkowej.

8.4. Strategie konkurencji w transporcie miejskim
Możliwość podejmowania działań konkurencyjnych w transporcie miejskim należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. W pierwszej z nich, bez względu na przyjęte rozwiązania odnoszące się do regulacji i organizacji rynku transportu zbiorowego, występuje konkurencja między transportem zbiorowym i transportem indywidualnym. Natomiast druga płaszczyzna konkurencji jest uzależniona od formy zorganizowania rynku transportu zbiorowego, która determinuje możliwość występowania zjawiska konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami
świadczącymi usługi na rynku transportu zbiorowego.
Nawiązując do strategii konkurencji wyodrębnionych przez M. Portera organizatorzy i realizatorzy usług transportu zbiorowego mogą rywalizować na rynku w oparciu o strategię237:


przywództwa kosztowego;



pozytywnego wyróżnienia się wśród konkurentów (dyferencjacji);



koncentracji.

Istotą strategii konkurencji jest uzyskanie wyróżnienia na tle konkurentów, które musi być
akceptowane przez klientów. Oznacza to świadomy wybór działań w celu dostarczenia szczególnej mieszanki wartości odbiorcom usług238.
Na regulowanym rynku transportu miejskiego strategią właściwą do konkurowania z transportem indywidualnym jest strategia dyferencjacji. Czynnikami wpływającymi na wybór tej
strategii są:


usługowy charakter oferty;
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specyfika transportu miejskiego;



zróżnicowanie, cechy, styl życia i zachowania komunikacyjne odbiorców usług;



preferencje i oczekiwania odbiorców usług, których wynikiem jest hierarchizacja postulatów przewozowych;



preferencje osób dysponujących samochodami osobowymi dotyczące wyboru środka
transportu;



swoboda i możliwość wyboru środka transportu i sposobu realizacji podróży;



ograniczone możliwości pozycjonowania oferty przewozowej;



sposób finansowania i regulowania transportu miejskiego determinujący możliwość
wykorzystywania instrumentów konkurencji, w szczególności ceny;



cele, sposób i skuteczność realizacji polityki transportowej;



wielowymiarowa i subiektywna ocena jakości usług transportu zbiorowego.

Organizator transportu zbiorowego musi koncentrować wysiłki przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego standardu usług. Należy zwrócić uwagę na ograniczone możliwości
konkurowania ceną oraz stosunkowo niewielką wagę przywiązywaną przez posiadaczy samochodów do cen za usługi transportu zbiorowego. Dla wielu właścicieli samochodów osobowych nawet bezpłatna możliwość korzystania z oferty transportu zbiorowego nie jest wystarczającą zachętą. Dlatego konkurencja pozacenowa obejmująca czynniki jakościowe, związane
przede wszystkim z czasem podróży, jest kluczowa z punku widzenia możliwości konkurowania transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. Stworzenie oferty dopasowanej
do wymagań mieszkańców i specyfiki danego rynku oraz konkurencyjnej w stosunku do
transportu indywidualnego wymaga unikalnej kompozycji składników tworzących szeroko
rozumianą ofertę przewozową. Strategia dyferencjacji oznacza konieczność ciągłego poszukiwania optymalnej oferty uwzględniającej zmiany zachodzące na rynku transportu miejskiego, tak aby kolejne działania w zakresie rozwoju oferty umożliwiały osiągnięcie odpowiedniej
pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego wobec substytucyjnego transportu indywidualnego. Jest to możliwe pod warunkiem realizacji przez regulatora rynku (władze samorządowe) polityki zrównoważonego rozwoju i dążenia do ukształtowania określonego podziału
zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny, za pomocą instrumentów
polityki transportowej oddziałujących na użytkowników samochodów osobowych m.in. przez
system opłat za korzystanie z dróg i parkingów. Konieczne jest także przyjęcie orientacji
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marketingowej organizatora transportu akcentującej rolę systemu informacji rynkowej
w procesie podejmowania decyzji239.
Dyferencjacja polega na odróżnieniu się od transportu indywidualnego w cechach ważnych
dla mieszkańców miasta. W ramach tej strategii powinno się więc zmierzać do zaspokojenia
postulatów przewozowych zgłaszanych przez aktualnych i potencjalnych pasażerów oraz oferować usługi po cenach niewyższych od kosztów eksploatacji samochodów osobowych.
Drugą płaszczyzną konkurencji w transporcie miejskim jest rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na rynku transportu zbiorowego. Muszą oni racjonalizować
swoją działalność, dążąc do podnoszenia efektywności gospodarowania. Jest to zadanie
o tyle trudne, że wymaga odpowiednio długiego doświadczenia, którego polscy menedżerowie nie posiadają. Zmiany w otoczeniu wyprzedziły znacznie zmiany wewnątrz przedsiębiorstw transportu miejskiego, co stanowi podstawowy hamulec ich szybkiej transformacji.
W innej sytuacji, niż komunalne przedsiębiorstwa transportu miejskiego, znajdują się firmy
prywatne. Powstawały one w oparciu o rozpoznanie potrzeb pasażerów i dążenie do ich zaspokojenia w celu osiągania zysków. Są więc dobrze osadzone w otoczeniu rynkowym i wykazują wysoką elastyczność w dostosowaniu do zmian rynku.
Wzrasta również zaangażowanie w obsługę transportową miast przedsiębiorstw z udziałem
kapitału zagranicznego. Firmy zagraniczne chcąc zaistnieć na polskim rynku przejmują działające już przedsiębiorstwa transportowe lub tworzą nowe podmioty od podstaw. Z jednej
strony budują one przyczółki dla rozwoju działalności w kolejnych polskich miastach, a z drugiej oczekują określonej rentowności. Preferują sytuacje umożliwiające wprowadzenie
do eksploatacji nowych środków przewozowych, oczekując w zamian stosunkowo wysokich
stawek przewozowych, długich terminów kontraktów umożliwiających zwrot poniesionych
nakładów inwestycyjnych oraz w niektórych przypadkach - wyłączności świadczenia usług.
Jednak możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz konieczność restrukturyzacji wewnętrznej przejmowanych przedsiębiorstw weryfikują te oczekiwania, co powoduje brak spektakularnych efektów wynikających z zaangażowania kapitału zagranicznego
na rynku transportu zbiorowego.
Przedsiębiorstwa transportu miejskiego działające na regulowanym rynku, na którym przewozy organizuje wyspecjalizowana jednostka, mają niewielki bezpośredni wpływ na kształ-
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towanie oferty przewozowej. Wszyscy przewoźnicy funkcjonujący w ramach systemu transportowego wykonują przewozy firmowane przez organizatora transportu.
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw
na rynku usług transportu miejskiego firmy komunikacyjne powinny wybrać przywództwo
kosztowe jako bazową strategię działania. Uzyskanie przewagi kosztowej umożliwia bowiem
zaproponowanie najniższej ceny w przetargu na świadczenie usług przewozowych i wygranie
rywalizacji z konkurentami.
W praktyce często występuje dążenie do realizacji kilku strategii jednocześnie, co wynika
z braku koncepcji działania lub z niezdecydowania kierownictwa. Taka przypadkowość podejmowanych działań powoduje z reguły niepełne i nieefektywne wdrożenie każdej z nich240.
Dlatego aby osiągnąć sukces, należy wybrać jedną strategię i skupić swoje wysiłki na jej realizacji. Przywództwo kosztowe na ogół prowadzi do standaryzacji produktu, a więc w kierunku przeciwnym niż dyferencjacja, z kolei dyferencjacja prowadzi do wzrostu kosztów. Są to
więc strategie sprzeczne i bardzo rzadki jest przypadek osiągnięcia przez firmę przywództwa
kosztowego oraz dyferencjacji, ale wówczas efekty z umiejętnego połączenia takich strategii
są bardzo duże241.
Stosując strategię przywództwa kosztowego należy koszty rozpatrywać jako obszar krytyczny, zatem sterowanie nimi powinno być przedmiotem specjalnych koncepcji strategicznych.
Dążenie do obniżania kosztów wymaga stałej restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa
w celu osiągnięcia jak najwyższego stopnia efektywności i konkurencyjności.
Przywództwo w zakresie kosztów pozwala na skuteczne konkurowanie na rynku bez zmniejszenia dochodowości firmy. Sprzyja ono firmom, które są w stanie prowadzić efektywną kontrolę działalności przedsiębiorstwa w zakresie kosztów. Preferuje to mniejsze jednozakładowe
podmioty gospodarcze, które dokonując rachunku kosztów unikają sytuacji polegających na:


popełnianiu błędów w kalkulacji kosztów jednostkowych poprzez niewłaściwe
uwzględnianie narzutu kosztów pośrednich;



nieuwzględnianiu tzw. dotacji krzyżowych, czyli łączenia w kalkulacji ekonomicznej
przychodów z różnych rodzajów działalności – co pozwala na finansowanie jednej
usługi (mniej dochodowej lub nawet nierentownej) dochodami drugiej.
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Wiodąca pozycja pod względem kosztów nakłada duże ciężary na przewoźnika dążącego do
jej utrzymania: konieczność inwestowania w nowoczesne środki transportu, złomowania
przestarzałych środków trwałych, wyczulenia na udoskonalenie techniczne. Osiągnięcie
przewagi wymaga w szczególności:


ścisłej kontroli kosztów;



częstych i szczegółowych sprawozdań kontrolnych z zakresu prowadzonej działalności;



ustrukturalizowania organizacji, zakresu kompetencji i odpowiedzialności;



hierarchizacji celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych;



motywowania opartego na ścisłym wykonywaniu planów ilościowych przy zachowaniu
określonych standardów usług;



ścisłego nadzoru nad pracownikami.

Osiąganie korzyści ze strategii niskich kosztów wymaga bycia „pierwszym” na rynku242.
W odniesieniu do rynku transportu miejskiego warunek ten spełnić mogą nie tylko duże
przedsiębiorstwa przewozowe korzystające z efektu skali produkcji, ale również, jak pokazuje
praktyka, małe i średnie firmy przewozowe243.
Wybór metody i sposobu realizacji strategii „niskiego kosztu” zależy od obecnie istniejącego
oraz możliwego do osiągnięcia w przyszłości potencjału danego przedsiębiorstwa. Potencjał
ten określa zdolności strategiczne danej firmy, czyli możliwości opracowania, wdrożenia
i eksploatacji efektywnej strategii rozwoju. Zdolności strategiczne danej firmy przewozowej
są zdeterminowane przez:


kulturę organizacji;



zdolności zarządzania;



materialne i niematerialne zasoby.

Kulturę organizacji tworzy zbiór przeważających w organizacji systemów wartości i poglądów.
Szczególnie istotna jest rola tej grupy w organizacji, która posiada władzę i podejmuje za-
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sadnicze decyzje, a więc zarządu oraz rady nadzorczej. Istotna jest również integracja średniego personelu zarządzającego w realizacji celów przedsiębiorstwa oraz pozostałych pracowników. Tworzą oni bowiem ogólny klimat w organizacji oraz wdrażają strategię, co bez
ich akceptacji i współdziałania byłoby niemożliwe. Podstawowymi elementami kultury organizacyjnej są cele i oczekiwania różnych osób i grup w organizacji, ich wiedza i doświadczenie
dotyczące możliwości własnej firmy oraz rynku transportu miejskiego, na którym firma funkcjonuje.
Strategia niskich kosztów nie oznacza oczywiście pomijania jakości i poziomu obsługi rynku.
Strategia ta chroni przedsiębiorstwa ją stosujące przed pięcioma siłami konkurencyjnymi wyodrębnionymi przez M. Portera244 (groźba nowych wejść, groźba substytucyjnych produktów
i usług, siła przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców, konkurencja wewnątrz
sektora) i powoduje, że245:


oddziaływanie rywali jest słabe; firma dzięki niskim kosztom zachowuje jeszcze część
zysków, nawet wtedy, gdy inni stracą je w wyniku walki konkurencyjnej;



niski koszt stanowi swoistą barierę wejścia;



pozycja firmy wobec organizatora usług jest dobra, gdyż oferuje usługi tańsze niż
konkurenci;



niski koszt zapewnia firmie elastyczność w przetargach z dostawcami;



niski koszt wpływający na ceny za korzystanie ze środków transportu miejskiego
zwiększa atrakcyjność transportu zbiorowego wobec transportu indywidualnego.

W miastach polskich dominującą rolę w przewozach pełnią stosunkowo duże przedsiębiorstwa transportu miejskiego. Przechodziły one po 1990 r. różnego rodzaju przemiany związane z przejęciem przez gminy odpowiedzialności za ich funkcjonowanie. Jednak systematycznemu spadkowi liczby przewożonych pasażerów w miastach, na skutek przemian jakie zaszły
w całej gospodarce narodowej nie towarzyszyła odpowiednia restrukturyzacja przedsiębiorstw. Powodowało to i często nadal powoduje utrzymywanie w przedsiębiorstwach nadmiernego w stosunku do zadań przewozowych zatrudnienia. Natomiast eksploatowanie zuży-
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tego taboru generuje nieproporcjonalnie wysokie koszty jego utrzymania oraz obniża sprawność i niezawodność jego wykorzystywania.
Taki sposób postępowania przedsiębiorstw transportu miejskiego posiadających dominujący
udział w rynku pozwala pozostałym podmiotom na skuteczną konkurencję. Zwiększają one
sukcesywnie swój udział w rynku w miarę posiadanych środków finansowych i zdobywają
wiedzę na temat usług świadczonych w transporcie miejskim. Bez względu na strukturę rynku mają ułatwiony start, gdyż w początkowym okresie swojej działalności mogą funkcjonować w oparciu o tabor używany. Celem nowowchodzących przedsiębiorstw na rynek transportu miejskiego jest utrzymanie się na rynku i w miarę zwiększania zasobów firmy wzrost
skali prowadzonej działalności. Niezbędnym warunkiem jest więc świadczenie usług po niższych kosztach niż dominujący (komunalny) podmiot, co pozwala na uzyskanie kontraktu
z organizatorem transportu. Ponadto atutem małych przedsiębiorstw jest ich elastyczność
działania przejawiająca się między innymi większą skłonnością do wprowadzania do obsługi
pojazdów o parametrach dostosowanych do wymagań zlecającego przewozy, np. mini i midibusów.
Niewielki udział konkurencyjnych przedsiębiorstw nie stanowi początkowo bezpośredniego
zagrożenia dla firmy dominującej. Konkurenci obsługują bowiem zadania, których przewoźnik
dominujący nie jest w stanie realizować ze względu na niewystarczającą liczbę taboru
lub jego nieodpowiedni stan techniczny. Dopiero utrata kolejnych linii komunikacyjnych przez
firmę dominującą na rzecz nowych przewoźników powoduje wyzwolenie mechanizmu konkurencji i wymusza konieczność opracowania strategii działania na rynku, która może zmierzać
jedynie do obniżenia i racjonalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, determinujących osiągnięcie sukcesu w przetargach na obsługę linii komunikacyjnych.
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9. Finansowanie i kontraktowanie usług w transporcie miejskim
9.1. Źródła finansowania działalności transportu miejskiego
Finanse stanowią ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka, ale również ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych246.
Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych
na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstw definiuje się jako finanse przedsiębiorstwa247.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwami powinny prowadzić odpowiednią
działalność organizacyjną, decyzyjną i kontrolną w sferze finansów, kształtującą zjawiska
ekonomiczne w przedsiębiorstwach w sposób stwarzający szansę realizacji określonych celów
przedsiębiorstwa.
Realizując określoną misję, cele i strategie przedsiębiorstwa transportu miejskiego zarządzają
finansami. Polega to na pozyskiwaniu środków pieniężnych przez te podmioty i przeznaczaniu
ich na rzecz określonej komórki lub konkretnego zadania.
Sposób finansowania działalności przedsiębiorstw transportu miejskiego wynika z ich formy
organizacyjno-prawnej.
Jednostki budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.,
działają na podstawie planu dochodów i wydatków wchodzącego w skład budżetu miasta248.
Z kolei spółki prawa handlowego finansują swoją działalność w oparciu o plan ekonomicznofinansowy, będący dokumentem wewnętrznym.
Wyróżnia się następujące rodzaje przychodów przedsiębiorstw transportu miejskiego249:
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przychody ze sprzedaży usług;



dotacje;



przychody operacyjne, nie związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa;



przychody finansowe.

Przychód ze sprzedaży usług transportu miejskiego odpowiada wartości uzyskanych i należnych kwot ze sprzedaży usług w danym okresie obrachunkowym (np. w ciągu roku)250. Mogą
one wystąpić w dwóch postaciach251:


przychodów ze sprzedaży biletów i opłat dodatkowych, przewidzianych w taryfie komunikacyjnej;



przychodów ze sprzedaży przez operatorów usług przewozowych organizatorom, przy
czym sytuacja ta występuje, gdy w danym systemie organizacji i zarządzania nastąpiło oddzielenie funkcji organizatora od funkcji wykonawcy usług przemieszczania.

W przypadku organizatorów transportu miejskiego będących jednostkami budżetowymi,
przychody z biletów i opłat dodatkowych nie stanowią ich dochodów, lecz są przekazywane,
podobnie jak inne przychody do budżetu gminy posiadającej daną jednostkę i zapisywane po
stronie dochodów gminy.
Dochody organizatora jako jednostki budżetowej są więc formalnie niezależne od przychodów ze sprzedaży biletów. Pochodzą one bezpośrednio z budżetu gminy i są przeznaczane
na realizację wydatków uznanych za uzasadnione i zapisanych w poszczególnych paragrafach
planu.
W pozostałych przypadkach przychody z biletów i opłat dodatkowych pozostają w danych
podmiotach i są w większości przypadków głównym źródłem finansowania realizowanych
zadań.
Przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej są oparte na funkcji252:

Ps  ƒ Q ; C 
gdzie:
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Ps

- przychody ze sprzedaży biletów;

Q

- liczba przewiezionych pasażerów;

C

- ceny biletów.

Natomiast przychody ze sprzedaży usług przewozowych organizatorom są wynikiem zawarcia
stałych umów na wykonywanie obsługi transportowej. Odwzorowuje je następująca funkcja253:

Ps  ƒ P ; S
gdzie:
Ps

- przychody ze sprzedaży usług transportowych;

P

- wykonana praca przewozowa;

S

- stawka za świadczenie usług przewozowych.

Na podstawie przedstawionego wzoru należy stwierdzić, iż wielkość uzyskanych przychodów
ze sprzedaży biletów jest uzależniona od liczby pasażerów korzystających z usług transportu
miejskiego w danym czasie oraz od poziomu cen usług komunikacyjnych.
Na czynniki ujęte we wzorze na wielkość przychodów ze sprzedaży biletów wpływają przede
wszystkim następujące determinanty:


struktura systemu taryfowego, determinująca rodzaj taryfy, poziom cen i udział pasażerów podróżujących na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych;



zakres i charakter kontroli biletów decydujące o udziale pasażerów podróżujących
nieodpłatnie jako tzw. gapowicze;



działalność marketingowa organizatorów i przewoźników zachęcająca do korzystania
z usług transportu zbiorowego;



polityka transportowa miasta określająca rolę transportu zbiorowego w systemie
transportowym miasta.

Przychody ze sprzedaży usług przewozowych przez firmy transportowe mogą być oparte
na jednym lub kilku miernikach. Podstawowym miernikiem występującym przeważnie samo-
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dzielnie jest wozokilometr komunikacyjny. Czynnikami decydującymi o cenie wozokilometra
są:


rodzaj środka przewozowego;



średnia prędkość eksploatacyjna;



intensywność wykorzystania taboru.

Ważnym źródłem finansowania transportu miejskiego są dotacje, rozumiane szeroko jako
dofinansowywanie jego działalności ze środków publicznych.
Dotacja jest wydatkiem budżetowym. A zatem z procedury uchwalania budżetu, wynika konieczność wcześniejszego zaplanowania wielkości dotacji na rzecz publicznego transportu
zbiorowego. Stąd dotacja nie może mieć charakteru wynikowego, ale planowy. Podstawą
planowania dotacji są254:


poziom dofinansowania w poprzednim okresie;



przewidywane zmiany w ofercie przewozowej i otoczeniu społeczno-gospodarczym
transportu miejskiego.

Dotacje mogą być przekazywane do organizatorów transportu miejskiego, bądź bezpośrednio
do operatorów świadczących usługi przewozowe. W praktyce sposoby i tytuły ich przekazywania są różnorodne255:


składka na rzecz związku komunalnego będącego organizatorem transportu miejskiego przeznaczona na sfinansowanie różnicy pomiędzy dochodami ze sprzedaży biletów
a kosztami;



zapłata za usługi świadczone na rzecz miasta przez organizatora/operatora transportu
miejskiego;



dotacja do zakładu budżetowego będącego organizatorem bądź operatorem usług;



finansowanie zadania gminy realizowanego przez jednostkę budżetową (będącą organizatorem bądź operatorem usług transportu miejskiego).

254

Zarządzanie komunikacją miejską. Pod red. O. Wyszomirskiego. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Gdańsk 1999, s. 103.
255

G. Dydkowski, R. Tomanek: System finansowania jako czynnik integracji miejskiego i regionalnego transportu

w Polsce. Zbiór referatów konferencji: „Integracja lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego. Szanse i bariery”. IGKM, Kielce-Warszawa 2005, s. 92.
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Przewoźnicy działający na zlecenie organizatora nie otrzymują od niego dotacji. Środki przekazywane im przez organizatora są tylko zapłatą za świadczone usługi, zatem przewoźnik nie
dokonuje podziału środków finansowych ze względu na ich źródła na przychody z biletów
i dotacje.
Poza przychodami ze sprzedaży usług przewozowych, przedsiębiorstwo transportu miejskiego
może uzyskiwać również przychody operacyjne nie związane z podstawową działalnością.
W skład tej grupy wchodzą przychody:


ze sprzedaży należących do przedsiębiorstwa środków trwałych, np. maszyn, urządzeń, środków transportu;



powstające w wyniku rozwiązywania rezerw (sytuacja taka ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo utworzyło rezerwy na przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności,
a okazało się, że zostały one w części lub w całości uregulowane);



w postaci odszkodowań, np. wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe;



z reklam;



z prowadzonych usług zaplecza technicznego.

Czwartą grupą przychodów przedsiębiorstwa transportu miejskiego są przychody finansowe.
Obejmują one kwoty z tytułu prowadzonych operacji finansowych, m.in. z lokat swoich środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych, z akcji, obligacji i udziałów
w innych podmiotach gospodarczych.
Tabela 21
Przychody ze sprzedaży biletów wybranych organizatorów
transportu miejskiego w Polsce w 2005 r.

Zarząd

Przychody
ogółem
w tys. zł

Przychody
ze sprzedaży
biletów
w tys. zł

Udział przychodów ze sprzedaży biletów w wydatkach w %

Przychody
ze sprzedaży
biletów na 1 wozokm w zł

KZKGOP Katowice

364 089

219 132

59,70

2,54

ZDMiKM Bydgoszcz

103 792

64 937

59,12

3,01

ZKM Gdynia

93 820

63 615

67,80

3,43

MZK Tychy

38 482

24 518

63,78

2,41

MZDiK Radom

36 967

25 724

69,99

3,14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Komunikacja Miejska w Liczbach”, op. cit., s. 42-50.
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Przedsiębiorstwa transportu miejskiego prowadzą analizę finansową, określają strukturę oraz
dynamikę źródeł pozyskiwania przychodów. W dużych miastach Polski znaczną część wydatków pokrywają wpływy ze sprzedaży biletów (od 59% w Bydgoszczy do 70% w Radomiu).
W niektórych krajach Unii Europejskiej system finansowania transportu miejskiego jest bardzo rozbudowany. Przyjęty we Francji system finansowania transportu miejskiego zakłada
trzy podstawowe źródła finansowania256:


wpływy ze sprzedaży biletów (23%);



dotacje publiczne przekazywane przez samorządy lokalne (36%) i budżet państwa
(2% - tylko na inwestycje);



opłaty na transport, będące podatkiem od przedsiębiorstw funkcjonujących w danym
mieście i zatrudniających powyżej 9 pracowników (39%).

W Polsce ciężar dotowania transportu miejskiego został przerzucony wyłącznie na samorządy
gminne. Państwo nie jest w stanie wygenerować odpowiednich środków na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Należy zatem dążyć do pozyskiwania nowych źródeł
finansowania zarówno inwestycji jak i bieżącej działalności transportu miejskiego. Procesy
liberalizacyjne w UE wymuszają konieczność ograniczania finansowania operacyjnej działalności transportu z funduszy publicznych. Prowadzenie działalności przewozowej oraz inwestycje w tym zakresie powinny być finansowane w coraz większym zakresie za pomocą rozwiązań mieszanych, z uwzględnieniem także kapitału prywatnego. Na rynku obserwuje się
nowe tendencje w finansowaniu transportu miejskiego, m.in. przez257:


koncentrację funduszy publicznych na finansowaniu rozwoju infrastruktury transportowej;



wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych;



finansowanie działalności operatorskiej za pomocą rozwiązań umownych precyzujących i dzielących ryzyko działalności pomiędzy władze publiczne i usługodawców.

256

T. Dyr, A. Pastuszka: Zarządzanie transportem regionalnym w wybranych krajach europejskich. „Transport

Miejski i Regionalny” 2004, nr 12, s. 3-4.
257

R. Tomanek: Finansowanie rozwoju transportu miejskiego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej – Nowe

szanse i nowe wymagania. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2003, nr 72, s. 13.
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Istnieje wiele źródeł finansowania rozwoju transportu miejskiego. Jako najważniejsze, odnoszące się do przedsiębiorstw będących spółkami prawa handlowego należy wskazać na źródła258:
a) wewnętrzne – zależne od przedsiębiorstwa, w oparciu o własne fundusze:
̶

wypracowany zysk;
̶

amortyzacja;
̶

emisja akcji lub zwiększenie udziałów,

b) zewnętrzne – w oparciu o fundusze obce, często o charakterze zwrotnym:
̶

kredyty i pożyczki;
̶

emisja obligacji;
̶

dotacje z funduszy publicznych;
̶

leasing.

Pomocą w zapewnieniu odpowiedniego finansowania mogą być także środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

9.2. Środki z funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju transportu miejskiego
Środki z funduszy Unii Europejskiej są adresowane do konkretnych celów na podstawie przygotowanych projektów i wniosków. Na pozyskanie środków funduszowych mają szanse przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne i taborowe służące ochronie środowiska naturalnego.
W miastach potencjalne możliwości finansowania rozwoju transportu miejskiego w oparciu
o środki europejskie dotyczą:


transportu szynowego, przede wszystkim kolei miejskich (aglomeracyjnych) i komunikacji tramwajowej;

258

D. Tłoczyński: Metody finansowego wspierania rozwoju small businessu. "Ekonomika i Organizacja Przedsię-

biorstw" 1999, nr 12, s. 21-23.
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transportu opartego na innym niż ropa i jej pochodne źródle energii (gaz, energia
elektryczna);



inteligentnych systemów sterowania ruchem;



przedsięwzięć infrastrukturalnych zmierzających do integracji różnych form transportu
na obszarach zurbanizowanych.

W pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (lata 2004-2006) finansowanie
transportu miejskiego odbywało się w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zawierał m.in. Działanie 1.6 „Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”. Przeznaczone ono było dla obszarów miejskich o liczbie mieszkańców pow. 500 tys., co spowodowało, że wśród beneficjentów znalazły się aglomeracje
i konurbacje górnośląska, warszawska, łódzka, trójmiejska, krakowska, wrocławska oraz poznańska. Liczba mieszkańców w wymienionych aglomeracjach stanowi 21% ogółu ludności
kraju259.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków było opracowanie i przyjęcie uchwałą rady
miasta „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego”, ważnego przynajmniej
w okresie 2004-2008, który powinien wskazywać na projekty przyczyniające się do realizacji
założonych celów działania.
Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej zostało określone na poziomie 167,894 mln
EUR, natomiast maksymalny udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wydatkach kwalifikowanych projektu wyznaczono na 50%.
Dokonując oceny Działania 1.6 warto wskazać, że projekty dotyczyły przede wszystkim
transportu zasilanego energią elektryczną (tramwaje w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu,
Warszawie i we Wrocławiu oraz trolejbusy w Gdyni), który w dobie rosnących cen paliw
płynnych stanowi alternatywę dla środków transportu o napędzie spalinowym260.
W kontekście projektu zrealizowanego w Gdyni należy wskazać, że umożliwił on rewitalizację
komunikacji trolejbusowej oraz jej przestrzenny rozwój. Objęto obsługą kolejną dzielnicę
Gdyni, zakupiono dziesięć niskopodłogowych pojazdów, zbudowano nowoczesną zajezdnię
oraz wprowadzono nową linię trolejbusową do Sopotu, który dzięki temu obsługiwany jest

259

M. Wołek: Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach w latach 2004-2006: wykorzystana szansa dużych

miast. „Transport i Komunikacja” 2006, nr 3, s. 47.
260

Ibidem, s. 50.
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przez dwie linie trolejbusowe, co dla miasta o statusie uzdrowiska stanowi ważny czynnik
kształtowania produktu miejskiego. Gdyńskie doświadczenia w zakresie rozwoju komunikacji
trolejbusowej każą w niej widzieć coraz bardziej niezawodny i przyjazny dla środowiska podsystem transportu publicznego.
Szans na rozwój komunikacji tramwajowej i trolejbusowej w kontekście pozyskania środków
europejskich poszukiwać należy w:


finansowaniu rozwoju niezbędnej infrastruktury;



finansowaniu zakupu nowoczesnego taboru, którego koszty pozyskania są znacznie
wyższe niż autobusów o podobnej pojemności;



obniżeniu jednostkowych kosztów stałych wynikających z potencjalnie większej pracy
przewozowej i wyższej jakości taboru oraz infrastruktury.

Środki europejskie pozwalają komunikacji trolejbusowej i tramwajowej poprawić pozycję
konkurencyjną względem pozostałych środków transportu miejskiego.
Nowy okres programowania finansowego Unii przypadający na lata 2007-2013 daje Polsce
szansę na wykorzystanie ok. 67,3 mld EUR środków unijnych. Będą one wydatkowane
w oparciu o następujące programy operacyjne (PO):


Regionalne Programy Operacyjne (wszystkie województwa);



PO Infrastruktura i Środowisko;



PO Kapitał Ludzki;



PO Innowacyjna Gospodarka;



PO Rozwoju Polski Wschodniej (tylko województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie);



PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej;



PO Pomoc Techniczna.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 są najważniejszym instrumentem polityki regionalnej województw w tym okresie. Są one tworzone na podstawie strategi rozwoju
województw i mają służyć realizacji przedsięwzięć przez różne podmioty na terenie województwa w oparciu o fundusze strukturalne UE, polskie środki publiczne oraz środki sektora
prywatnego.
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Istotą Regionalnych Programów Operacyjnych jest opis i uzasadnienie wybranych osi priorytetowych (lub priorytetów w niektórych RPO) powstałych w efekcie prowadzonych konsultacji
i uzgodnień z różnymi podmiotami i środowiskami poszczególnych województw. Są więc one,
z natury rzeczy, kompromisem pomiędzy dużymi aspiracjami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a możliwościami finansowymi wyznaczonymi przez środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wkład własny poszczególnych beneficjentów.
Regionalne Programy Operacyjne stworzone zostały przez wszystkie województwa. Środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będące do dyspozycji polskich województw
w okresie 2007-2013 i zapisane w Regionalnych Programach Operacyjnych wynoszą ok. 16
mld EUR, z czego na transport miejski przypada ok. 320 mln EUR261.
Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” to największy program w oparciu o który
będą wykorzystywane środki europejskie w okresie 2007-2013. Łączna wartość środków europejskich przekracza 27,8 mld EUR, z czego na transport przypada ponad 19 mld EUR262.
W ramach VII-ej osi priorytetowej „Transport przyjazny środowisku” przewidziano cel szczegółowy „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze
mieszkańców obszarów metropolitalnych”, do których zalicza się aglomeracje warszawską,
katowicką, trójmiejską, wrocławską, krakowską, łódzką, poznańską, bydgosko-toruńską oraz
szczecińską. Środki europejskie na jego realizację zaplanowano w wysokości 2,14 mld EUR,
co przy uwzględnieniu wkładu własnego wymienionych aglomeracji umożliwi sfinansowanie
inwestycji o wartości ok. 4,7 mld EUR. Inwestycje dotyczyć będą transportu zasilanego energią elektryczną (w tym planowanej rozbudowy warszawskiego metra) oraz wprowadzaniu
rozwiązań nadających priorytet transportowi miejskiemu, którego aktualny stan w żadnym
polskim mieście nie jest zadawalający. Dlatego też konkurencja pomiędzy wymienionymi obszarami metropolitalnymi jest bardzo silna.
Programem operacyjnym, w którym również przewidziano środki na rozwój transportu miejskiego jest „Rozwój Polski Wschodniej”. Celem głównym PO „Rozwój Polski Wschodniej” jest
przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej. Ze środków
w ramach tego programu mogą korzystać jedynie województwa lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko – mazurskie, które wg danych za rok 2002 cecho-
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Obliczenia własne na podstawie projektów Regionalnych Programów Operacyjnych wg stanu na styczeń 2007.
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Program Operacyjny „Infrastruktura i Ochrona Środowiska”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa

2006.
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wał najniższy PKB per capita w Unii Europejskiej. Łączna wartość środków europejskich w PO
„Rozwój Polski Wschodniej” wynosi ok. 2,27 mld EUR, z tego na rozwój transportu miejskiego w ramach osi priorytetowej „Wojewódzkie ośrodki wzrostu” założono blisko 252 mln EUR.
Środki europejskie przeznaczone na rozwój transportu miejskiego w polskich miastach
w latach 2007-2013 powinny przyczynić się do realizacji inwestycji podnoszących jakość
usług transportu miejskiego (choć poprawa będzie zauważalna przede wszystkim w największych aglomeracjach) oraz zmniejszających uciążliwość transportu dla środowiska ze względu
na fakt, że dofinansowane są przedsięwzięcia przyjazne dla środowiska naturalnego.

9.3. Zasady kontraktowania usług w transporcie miejskim
Zasady kontraktowania usług w transporcie miejskim wynikają z zakresu i sposobu regulacji
oraz organizacji transportu miejskiego. Prawne ramy kreowania rozwiązań w zakresie kontraktowania usług transportu miejskiego wyznacza przede wszystkim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych263. Ten wielokrotnie nowelizowany akt prawny
określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych przez podmioty zobowiązane do jego
stosowania przy jednoczesnym założeniu racjonalności wydatkowania środków publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych264.
U podstaw ustawy Prawo zamówień publicznych leży założenie, że oszczędność wydatkowania środków publicznych można zapewnić jeżeli zostaną stworzone warunki do ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego na równych zasadach wszystkim podmiotom działającym (lub mogącym podjąć określoną działalność) na rynku. Dlatego ustawa nakłada określone obowiązki na zamawiającego (podmioty zobowiązane do stosowania ustawy) dotyczące
procedury zamawiania dostaw i usług, jawności postępowania, środków ochrony prawnej,
które z założenia umożliwiają konkurowanie o udzielenie zamówienia wykonawcom spełniającym jednoznacznie określone przez ustawodawcę i udzielającego zamówienia wymogi. Mechanizmem, który ma gwarantować oszczędność wydatkowania publicznych pieniędzy jest
konkurencja. Stąd też ustawa zawiera dwa podstawowe narzędzia jej kreowania: podstawową procedurę udzielania zamówień publicznych, jaką jest przetarg, oraz gwarantowaną
w szczegółowych zapisach ustawy zasadę pełnego i równego dostępu do informacji i jawności postępowania. Zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która przed-
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177)
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Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz. U. 1998 nr 155 poz. 1014)
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stawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną jeżeli ona była jedynym kryterium oceny
ofert.
Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Istotnym czynnikiem zapewniającym osiągnięcie celu ustawodawcy jest powierzenie
osobom zapewniającym bezstronność i obiektywizm realizacji czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Postępowanie
o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawowymi trybami
udzielania zamówienia są:


przetarg nieograniczony;



przetarg ograniczony.

Ustawodawca dopuszcza jednak w przypadkach określonych w ustawie zastosowanie innych
trybów udzielenia zamówienia, którymi są:


negocjacje z ogłoszeniem;



dialog konkurencyjny;



negocjacje bez ogłoszenia;



zamówienie z wolnej ręki;



zapytanie o cenę;



licytacja elektroniczna.

Przyjęte w Prawie zamówień publicznych regulacje odnoszące się przede wszystkim do jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych
powodują, że transport miejski, jako działalność o charakterze użyteczności publicznej,
w istotnym stopniu podlega rygorom tej ustawy. Związane jest to z wydatkowaniem publicznych pieniędzy na finansowanie transportu miejskiego. W najmniejszym stopniu ta sytuacja
może występować w odniesieniu do podmiotów funkcjonujących na zderegulowanym rynku
transportu zbiorowego, który z założenia dopuszcza wolną konkurencję pomiędzy działającymi na rynku przewoźnikami. Jeżeli jednak i na takim rynku władza publiczna chce zakontraktować jakiekolwiek usługi musi przestrzegać Prawa zamówień publicznych i nie może
w sposób dowolny i uznaniowy dysponować publicznymi pieniędzmi.
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Procedury przewidziane ustawą o zamówieniach publicznych szczególną rolę odgrywają
w systemie transportu regulowanego w warunkach oddzielenia działalności organizatorskiej
od przewozowej i konkurencji w działalności przewozowej. Gwarantują one z jednej strony
wybór najkorzystniejszych ofert konkurujących ze sobą przewoźników, w celu realizacji potrzeb komunikacyjnych ludności i celów polityki transportowej miasta; z drugiej - przyczyniają się do kreowania konkurencji265.
W systemie tym regulacji ustawowej podlega dofinansowywanie działalności organizatora
transportu miejskiego (o ile jest on wyodrębnioną jednostką organizacyjną) oraz wydatkowanie środków przez organizatora transportu przede wszystkim na zakup usług przewozowych od przewoźników, ale również na realizację jego pozostałych funkcji (obsługi przystanków, dystrybucji biletów itd.).
Przewoźnicy podlegają regulacji ustawy tylko w zakresie zdobywania zamówień, nie zaś
w zakresie wydatkowania własnych środków. Racjonalność ich działania wymusza bowiem
sam mechanizm rynkowy.
Właściwie prowadzone procedury zamówień publicznych na wykonywanie usług przewozowych na konkurencyjnym rynku transportu miejskiego powodują powstanie w mechanizmie
jego funkcjonowania trzech niezwykle pożądanych cech266:


ozowych (przy stałych wpływach funkcjonuje reguła maksymalizacji zysku);



przewoźnicy przestają odróżniać środki osiągane ze sprzedaży biletów oraz środki
w postaci dotacji; kwota przetargu jest jednolitą zapłatą za świadczenie usług przewozowych;



pewność osiągania wpływów finansowych za świadczenie usług przewozowych intensyfikuje proces powstawania konkurencji.

Zasadniczą kwestią jest przyjmowanie jako podstawowego trybu przetargu nieograniczonego. W przypadku dokonywania zamówień na usługi przewozowe poza szczególnymi przypadkami (np. konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia) organizator nie powinien
stosować innego niż przetarg nieograniczony trybu zamówienia.
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Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 182.
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Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej, op. cit., s. 123.
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Tryb przetargu nieograniczonego umożliwia wszystkim przewoźnikom, którzy spełniają wymagania ustawowe i wymagania organizatora, przystąpienie do przetargu. Wymagania ustawowe wykluczają z postępowań podmioty nieuprawnione do występowania w obrocie prawnym, zalegające ze świadczeniami na rzecz Państwa, niewiarygodne finansowo, nierzetelne
i niemające odpowiedniego doświadczenia. Wymagania stawiane przez organizatora powinny
z kolei odnosić się przede wszystkim do jakości oferowanych usług, poprzez dokładne określenie wymaganych parametrów technicznych taboru.
Tryb przetargu nieograniczonego zapewnia również pełny i odpowiednio szybki dostęp
do informacji dla wszystkich potencjalnych oferentów, poprzez obowiązek zamieszczania
ogłoszeń o przetargach w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej, a w przypadku zamówień o większej wartości także w zależności od ich wartości w Biuletynie Urzędu
Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Prawo zamówień publicznych określa również minimalne terminy na składanie ofert, zapewniając oferentom czas
na ich przygotowanie.
Zasady kontraktowania usług w transporcie miejskim w Polsce dostosowywane są do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Parlament Europejski chce ujednolicić te zasady
dla wszystkich krajów członkowskich przez267:


zmniejszenie liczby przepisów prawnych regulujących kształtowanie usług,



przyznanie władzom lokalnym prawa do decydowania o formie udzielenia zamówienia
z zastosowaniem procedury przetargowej lub z wolnej ręki (z pominięciem procedury
przetargowej) własnemu, wewnętrznemu przewoźnikowi,



przyjęcie zasady subsydiarności (pomocniczości) dającej władzom lokalnym swobodę
definiowania transportu miejskiego i ewentualnie określającej maksymalny próg poniżej którego możliwe jest bezpośrednie przyznawanie kontraktów bez przetargu.

Czynnikiem w istotnym stopniu warunkującym decyzje władz samorządowych odnośnie sposobu regulacji rynku i jego organizacji jest wielkość rynku transportu miejskiego. Większe
rynki sprzyjają procesowi ich otwierania dla przedsiębiorców, którzy mogą rywalizować
w sferze podaży usług transportowych. Można to zaobserwować na przykładzie polskich dużych miast, których władze powoli ale systematycznie przekonują się do występowania kon-
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Z. Palenica, op. cit., s. 14.
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kurencji. W niewielkich ośrodkach miejskich skłonność do przetargowego kształtowania oferty przewozowej jest znacznie mniejsza.
Decyzja o otwarciu ryku jest decyzją polityczną i często w miastach, w których rynek jest
teoretycznie otwarty, ta otwartość w praktyce jest ograniczona do pewnego fragmentu rynku
lub do określonej wielkości pracy eksploatacyjnej. Pozostała część pracy w dalszym ciągu jest
realizowana przez dominujący lub dominujące przedsiębiorstwa komunalne na zasadzie bezpośredniego przyznania (zasiedzenia). Niejednokrotnie przedsiębiorstwa komunalne realizują
jednocześnie przewozy autobusami i tramwajami (trolejbusami), poprawiając w ten sposób
swoją pozycję konkurencyjną wobec konkurencyjnych przewoźników autobusowych. Niemniej jednak przetargowe kontraktowanie usług, przyczynia się do podniesienia efektywności
gospodarowania i racjonalności podejmowanych decyzji w transporcie miejskim. Pozytywnie
weryfikuje to praktyka gospodarcza.

9.4. Specyfikacja usług kontraktowanych w transporcie miejskim
W warunkach funkcjonowania rynku transportu miejskiego regulowanego przepisami Prawa
zamówień publicznych, w szczególności występowania konkurencji po stronie podaży usług
przewozowych, kluczową kwestią jest opis przedmiotu zamówienia determinujący wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
która będzie udostępniona przedsiębiorcom i będzie stanowiła dla nich podstawę przygotowania oferty musi przede wszystkim zawierać:


nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;



tryb udzielenia zamówienia;



opis przedmiotu zamówienia;



opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;



termin wykonania zamówienia;



opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;



miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;



opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
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Specyfikacja zamawianych usług musi być przedstawiona w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Prawo zamówień publicznych stanowi, że oferty przewoźników, którzy spełniają wymagania
ustawowe i organizatora, muszą być oceniane na podstawie jednoznacznie określonych przez
organizatora kryteriów. Kryterium o największym znaczeniu powinna być zawsze cena oferty,
pozostałe kryteria mogą się odnosić do właściwości oferty, natomiast zabronione jest ocenianie właściwości oferenta. Kryteria w miarę możliwości powinny być w pełni obiektywne, tzn.
jednoznacznie (np. za pomocą wzoru lub zestawienia) określające sposób ustalania punktacji. Ocenie może podlegać np. wiek taboru, którym mają być świadczone usługi, poziom podłogi (dodatkowe punkty za oferowanie pojazdu nisko- bądź średniopodłogowego, w sytuacji
kiedy dopuszczony w przetargu był pojazd wysokopodłogowy), oferowanie dodatkowego
wyposażenia (np. klimatyzacji).
Wymagania stawiane przez organizatora transportu miejskiego potencjalnym usługodawcom
nie mogą być opisywane w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Niemniej
jednak organizator ma swobodę określania parametrów zamawianych usług i poprzez ich
odpowiedni dobór może oddziaływać na zakres i intensywność konkurencji na danym rynku.
Do podstawowych parametrów kontraktowanych usług należy zaliczyć:


wielkość przedmiotu zamówienia;



czas trwania kontraktu;



wymagania techniczno-użytkowe;



wymagania organizacyjne.

Decyzja dotycząca wielkości zamówienia polega na określeniu liczby wozokilometrów, które
mają zostać zakontraktowane przez organizatora i w praktyce oznacza wytyczenie areny
konkurencji. Obsługa przewozowa może dotyczyć całego obszaru zurbanizowanego lub może
być podzielona na części. Części te mogą być fragmentami obszaru zurbanizowanego
(np. dzielnicami) lub fragmentami sieci komunikacyjnej. W tym drugim przypadku areną konkurencji może być zespół linii, pojedyncza linia, zespół zadań lub pojedyncze zadanie (wyodrębniona część pracy przewozowej przeznaczona do realizacji przez jeden pojazd w ramach
jednej linii obsługiwanej przez większą liczbę pojazdów). Obszarowe zdefiniowanie rynku
jako np. obsługi całego miasta utrudnia precyzyjne opisanie na czym ma polegać realizacja
kontraktowanych wozokilometrów z punktu widzenia potrzeb pasażerów i wymagań organizacyjnych związanych z kontrolą jakości świadczonych usług. Oznacza również niepełną rea228

lizację funkcji przez organizatora, który zakłada określoną elastyczność tworzenia oferty
przez przewoźnika. Opisanie przebiegu linii, pojemności pojazdu i częstotliwości kursowania
w poszczególnych okresach doby tworzy pewne ramy świadczenia usług ale ich realizacja
przez konkurujących oferentów może być zróżnicowana i nie zawsze zgodna z intencjami
zamawiającego.
Natomiast, jeżeli przedmiotem zamówienia jest linia (zadanie) komunikacyjna lub zespól linii
to organizator powinien przygotować rozkład jazdy szczegółowo precyzujący wymagania
stawiane przed przewoźnikiem. Oferta nabiera dzięki temu cech jednoznaczności zawierając
wyczerpujące informacje o rozkładzie jazdy.
Zamawiający, który zazwyczaj ma dobre rozeznanie na temat liczby i pojemności taboru będącego w dyspozycji przewoźników, podejmując decyzję o wielkości zamówienia równocześnie decyduje o konkurencyjności postępowania i stopniu rynkowej weryfikacji złożonych
ofert. Jest to decyzja szczególnie ważna dla zamawiającego w kontekście konsekwencji finansowych związanych z realizacją kontraktu. Organizator musi określić szacunkową wartość
zamówienia oraz uzyskać gwarancję pokrycia tej wartości przychodami ze sprzedaży biletów
oraz dopłatą ze środków publicznych. W tym zakresie należy postulować definiowanie wielkości zamówienia w sposób umożliwiający wystąpienie zjawiska konkurencji. Wielkość jednego zamówienia nie powinna przekraczać poziomu, który powoduje, że jego realizacja w praktyce jest możliwa tylko przez jednego przewoźnika. Nie powinno się uwzględniać pozarynkowych uwarunkowań wymuszających ogłaszanie postępowań na większe części z myślą
o ograniczaniu konkurencji i zachowaniu pozycji monopolistycznej dotychczasowych przewoźników, nawet jeżeli wzorcowo wywiązywali się z nakładanych na nich zobowiązań.
Kolejnym ważnym aspektem specyfikacji kontraktowanych usług bezpośrednio związanym
z wielkością zamówienia jest określenie czasu trwania kontraktu. Szczególnie niewskazane
jest zawieranie umów na zbyt krótki czas, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego wymogu
świadczenia usług nowym taborem. Może to spowodować odstąpienie od uczestniczenia
w postępowaniu przewoźników, którzy nie dysponują takim taborem i musieliby go nabyć,
nie mając gwarancji zatrudnienia przez czas okresu jego amortyzacji. Okres amortyzacji pojazdów transportu miejskiego jest zróżnicowany i wynosi od 8 do 15 lat. Niestety, w tym
przypadku Prawo zamówień publicznych w sposób wyraźny nie sprzyja kreowaniu konkurencji, ponieważ jako maksymalny okres zawierania umów przyjmuje 4 lata. O ile w stosunku do
kontraktowania usług świadczonych pojazdami używanym można ten okres uznać za wystarczający, o tyle w przypadku kontraktowania usług pojazdami fabrycznie nowymi jest to okres
zbyt krótki. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może jednak podjąć przewidziane
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prawnie ryzyko i wydłużyć czas trwania kontraktu. Sytuacja taka dotyczy w pierwszym rzędzie kontraktowania usług, w których przewoźnik ma pozycję monopolistyczną ze względu na
eksploatowanie tramwajów czy trolejbusów.
Wielkość przedmiotu zamówienia i czas trwania kontraktu wpływają na dynamikę procesu
konkurencji na rynku transportu miejskiego. Wyodrębnienie stosunkowo niewielkich części
rynku poddawanych procedurze przetargowej umożliwia zróżnicowanie terminów ogłaszania
postępowań i związanego z tym różnicowania czasu trwania kolejnych kontraktów. Dzięki
temu, że przetarg nie odbywa się jednocześnie na wszystkie części zamówienia, lecz proces
zamawiania usług jest rozłożony w czasie, na przykład poprzez kontraktowanie co pół roku
kolejnej części usług przewozowych, przewoźnicy uzyskują szansę względnie stałego uczestniczenia w procesach konkurencyjnych. Konkurencja w tej sytuacji nie ma charakteru statycznego lecz dynamiczny, który umożliwia bieżące rynkowe weryfikowanie strategii działania
przewoźników oraz wykorzystywanych instrumentów konkurencji. Rozwiązanie, w którym
kontraktowanie usług następuje w określonych odstępach czasu jest korzystne zarówno dla
organizatora jak i przewoźników. Ponadto umożliwia bardziej elastyczne dostosowanie oferty
przewozowej do zmieniających się potrzeb przewozowych.
Istotnym elementem związanym ze specyfikacją usług kontraktowanych w transporcie miejskim jest określenie wymagań techniczno-użytkowych stawianych potencjalnym oferentom
przez organizatora transportu. Poprzez dokładne określenie wymaganego wieku i parametrów technicznych taboru m.in. dotyczących pojemności, wysokości podłogi, liczby drzwi,
mocy silnika, normy czystości spalin oraz systemu informacji pasażerskiej, kasowników biletów, systemu łączności tworzy się określone bariery dostępu do rynku. Nie należy zbyt rygorystycznie określać w przetargach wymogów, które mają spełniać przewoźnicy, jeżeli nie jest
to uzasadnione faktycznymi potrzebami. Stawianie zbyt wygórowanych w stosunku do potrzeb wymagań ogranicza konkurencję i jednocześnie może powodować podejrzenia o preferowanie konkretnego przewoźnika.
Wskazane jest przyjęcie przez organizatora zasady standaryzacji w pewnym okresie czasu
wymagań stawianych przewoźnikom dla zbliżonych pod względem charakterystyki części
zamówienia. Przyjęcie zestawu (bądź kilku, odpowiadających np. różnym kategoriom linii)
niezmiennych wymogów stawianych oferentom i zestawu (zestawów) niezmiennych, obiektywnych kryteriów oceny ofert oraz prawidłowe określanie przedmiotu zamówienia umożliwia
stworzenie warunków do uczciwej konkurencji oraz porównywalnej i przejrzystej dla wszystkich przewoźników zasady dostępu do rynku.
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Stworzenie precyzyjnej i jednoznacznej specyfikacji zawierającej opis przedmiotu zamówienia
leży przede wszystkim w interesie władzy publicznej i reprezentującego ją na rynku transportu miejskiego organizatora. Przedmiot zamówienia powinien być tak określony, żeby umożliwiał uczestniczenie w przetargu jak największej liczbie przewoźników. Zmniejsza się wtedy
ryzyko nieformalnego porozumienia przewoźników w celu ograniczenia konkurencji. Zmowa
przewoźników, w ramach której dochodzi przed przetargiem do uzgodnień dotyczących podziału rynku i cen za usługi przewozowe, jest bowiem zaprzeczeniem idei konkurencji zapewniającej efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych.
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10. Organizacja i zarządzanie transportem miejskim
10.1. Organizacja i zarządzanie regulowanym transportem
miejskim w warunkach łączenia działalności organizatorskiej
i przewozowej przez jeden podmiot
Cechą charakterystyczną transportu miejskiego funkcjonującego w warunkach łączenia działalności organizatorskiej i przewozowej jest występowanie monopolu podaży usług przewozowych.
Pojawienie się monopolu na rynku może być spowodowane zjawiskami rynkowymi i pozarynkowymi. Do zjawisk pozarynkowych przyczyniających się do powstawania monopolu należą268:


decyzje podejmowane przez państwo;



okoliczności związane z ograniczonością zasobów oraz segmentu rynku.

Władze publiczne tworzą oraz utrzymują monopol w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. Dotyczy to głównie sfery infrastruktury oraz działających w niej przedsiębiorstw usługowych.
Monopol jest dominującą formą rynku transportu miejskiego w polskich miastach. Ta sfera
usług komunalnych jest często traktowana jako monopol naturalny, co oznacza przekonanie,
że pojedyncza firma jest w stanie wytworzyć całkowitą wielkość produkcji usług przewozowych w sposób bardziej efektywny niż dwie lub więcej firm269.
U podstaw przekonania o zasadności funkcjonowania monopolu w transporcie miejskim leży
założenie o podporządkowaniu jego działalności użyteczności publicznej lokalnego transportu
zbiorowego. Oznacza to, że usługi transportu miejskiego powinny być dostępne i konsumowane powszechnie, praktycznie niezależnie od wartości postrzeganej przez społeczeństwo
i od kosztów społecznych ich wytwarzania. Koncepcja taka prowadzi do autarkiczności i uniwersalizacji pracy w przedsiębiorstwach transportu miejskiego. Konkurencja w świadczeniu
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usług przewozowych jawi się – w takim przypadku – jako cecha zupełnie zbyteczna, prowadząca do marnotrawstwa zdolności przewozowej i dyspozycyjności taboru270.
Cechą charakterystyczną funkcjonowania regulowanego transportu miejskiego organizowanego i regulowanego przez jedno przedsiębiorstwo jest, niezależnie od formy organizacyjno–
prawnej, brak presji konkurencji oraz brak weryfikacji prowadzonej działalności bezpośrednio
przez rynek. Przedsiębiorstwo w takich uwarunkowaniach uzyskuje przychody za świadczone
usługi bezpośrednio od pasażerów na podstawie obowiązywania taryfy opłat uchwalonej
przez władzę publiczną. Uzyskuje także dopłatę budżetową, gdy przychody ze sprzedaży biletów nie są w stanie zapewnić pokrycia kosztów działalności. Sytuacja taka jest powszechna,
ponieważ ceny za usługi są ustalane na stosunkowo niskim poziomie jako rezultat polityki
społecznej i transportowej władzy publicznej. Ponadto obowiązuje cały szereg uprawnień do
przejazdów ulgowych i bezpłatnych, który obniża poziom przychodowości271.
Dopłatom budżetowym do transportu miejskiego w warunkach monopolu musi towarzyszyć
przekonanie władz publicznych o konieczności funkcjonowania mechanizmu weryfikującego
ilość i jakość świadczonych usług. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo nie będzie posiadać bodźców do utrzymywania oferty przewozowej na wysokim poziomie. W efekcie jakość usług obniży się, co w skrajnych przypadkach na małych lokalnych rynkach może prowadzić do likwidacji jedynego monopolistycznego przedsiębiorstwa. Władze publiczne mogą
bowiem dojść do przekonania, że w warunkach rozwoju motoryzacji indywidualnej utrzymywanie transportu publicznego świadczącego usługi po wysokich cenach (jako efekt wysokich
kosztów przewoźnika) i charakteryzujących się niską jakością jest nieracjonalne.
Uzyskiwanie przez przedsiębiorstwo dopłaty budżetowej, powiązanej z ilością i jakością
świadczonych usług (np. poprzez system kontroli usług prowadzonej w sposób niezależny od
przewoźnika) powinno być przedmiotem kontraktu zawieranego przez władze publiczne
i podmiot świadczący usługi przewozowe. Kontrakt na realizację usług przewozowych w warunkach monopolu w sferze organizacyjnej i przewozowej nie jest jednak w stanie wymóc
racjonalizacji kosztów i zakresu oferty przewozowej. Władze lokalne mogą podejmować negocjacje z przedsiębiorstwami, dotyczące zmniejszenia poziomu kosztów oraz zwiększenia
przychodów, jednak nie zapewni to rynkowej weryfikacji poziomu obu elementów. Z kolei
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przedsiębiorstwo komunikacyjne nie jest zainteresowane samodzielnym ustalaniem racjonalnej ilości i jakości świadczonych usług272. W rezultacie władze publiczne mogą mieć trudności
z utrzymaniem cen i kształtowaniem poszczególnych elementów oferty przewozowej w sposób odpowiedni dla realizacji polityki transportowej zrównoważonego rozwoju. Administracyjne oddziaływanie władzy publicznej na poziom kosztów przedsiębiorstwa przewozowego
stanowiącego jej własność jest ograniczone wobec postawy związków zawodowych. Przedstawiciele załogi będą zdecydowanie przeciwni racjonalizacji kosztów poprzez restrukturyzację zatrudnienia i wprowadzaniu zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Gotowość do racjonalizacji własnej działalności przez przedsiębiorstwa monopolistyczne wzrasta,
w sytuacji determinacji władzy publicznej do restrukturyzacji transportu miejskiego przez
wprowadzenie konkurencji.
Łączenie funkcji organizatora i realizatora dotowanych usług skłania monopolistów do planowania oferty przewozowej, która jest podporządkowana przede wszystkim łatwej i wygodnej realizacji. Przedsiębiorstwa, wykorzystując pozycję rynkową, najczęściej nie są zainteresowane prowadzeniem złożonych i kosztownych badań preferencji i zachowań komunikacyjnych jako podstawy kształtowania oferty przewozowej, z wyjątkiem sytuacji, w których zmuszone są do ich realizacji statutem lub kontraktem. Będą natomiast zainteresowane realizowaniem badań popytu, jako podstawy do podejmowania decyzji o zmniejszeniu intensywności obsługi komunikacyjnej na liniach o niskim wskaźniku odpłatności i zwiększaniu jej,
w ramach zakontraktowanej pracy eksploatacyjnej, na liniach charakteryzujących się wysoką
przychodowością.
Przedsiębiorstwo funkcjonujące jako monopolista w sferze organizacyjnej i przewozowej może posiadać zróżnicowane formy organizacyjne. W Polsce w 2005 r., na 107 przedsiębiorstw
(zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej) łączących funkcję organizatora
i realizatora przewozów i posiadających wyłączną lub bezwzględnie dominującą pozycję
na rynku 30 (28%) stanowiły zakłady budżetowe, 74 funkcjonowały jako spółki z o.o. (69%)
i 3 (3%) jako spółki akcyjne273.
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Efektywność ekonomiczna funkcjonowania transportu miejskiego organizowanego i realizowanego przez jednego monopolistycznego przewoźnika, jest w znacznym stopniu uzależniona od jego formy organizacyjno–prawnej.
Formą o potencjalnie najmniejszej efektywności ekonomicznej jest zakład budżetowy.
Z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa transportu miejskiego o niskiej efektywności
tej formy organizacyjno–prawnej decydują charakterystyki czterech czynników produkcji:
kapitału, zasobów materialnych, wiedzy i czasu274. Nie podejmowanie działań niosących
za sobą ryzyko finansowe dla działalności bieżącej oraz brak wiedzy w zakresie opracowywania strategii przedsiębiorstwa spowodował, że w wielu zakładach budżetowych kadra kierownicza przyjęła pozycję zachowawczą, często współpracując ze związkami zawodowymi w celu
utrzymania status quo. Utrudniało to znacznie procesy racjonalizacji działalności tych podmiotów, które w większości wypadków były wymuszane przez władze publiczne i prowadziły
do przekształceń zakładów budżetowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100%
udziałem kapitału gminy.
Utrzymywanie zakładów budżetowych jako przedsiębiorstw jednocześnie organizujących
i realizujących usługi transportu miejskiego jest zbyt kosztowne i nie stwarza przesłanek
do zahamowania wzrostu dotacji z budżetu gminy. Odejście od tej formy organizacyjnej
w przedsiębiorstwa przewozowych jest potrzebą strategiczną, a nie wynikającą z przesłanek
politycznych275.
Efektywniejszą formą organizacyjno–prawną dla monopolistycznego przewoźnika, pełniącego
funkcję organizatora i realizatora usług przewozowych, jest spółka prawa handlowego. Jest
ona właścicielem środków trwałych, w tym środków transportu. Prowadzi pełny rachunek
kosztów, dokonując odpisów amortyzacyjnych. Dysponuje samodzielnością w podejmowaniu
decyzji. Może więc prowadzić samodzielną politykę inwestycyjną zgodną z własną długookresową polityką reprodukcji. W polityce reprodukcji może wykazywać skłonność do innowacji.
W spółce prawa handlowego występuje wyraźna funkcja celu ekonomicznego. Możliwość
podejmowania samodzielnych decyzji przy realizacji tego celu stwarza bodźce do prooszczędnej gospodarki w sferze produkcji.
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Warunkiem wykorzystania pozytywnych cech spółki prawa handlowego jako formy organizacyjno–prawnej przedsiębiorstwa transportu miejskiego jest jednak prowadzenie przez władzę
publiczną odpowiedniej polityki w zakresie finansowania transportu miejskiego. Poważnym
zagrożeniem jest uchwalanie taryfy i dotacji, które zapewniają finansowanie działalności
spółki na poziomie nie pozwalającym na pokrycie przy danej ofercie przewozowej pełnych
kosztów działalności gospodarczej. W rezultacie nie pokryta jest część kosztów amortyzacji
i niemożliwe jest prowadzenie własnej działalności odtworzeniowej. Spółka w zakresie reprodukcji pozostaje uzależniona od dodatkowych środków budżetowych, które muszą być wówczas przekazywane w formie powiększania jej kapitału zakładowego. Niemożliwość pokrycia
pełnych kosztów zakłóca także realizację w spółce jej funkcji celu ekonomicznego.
Monopolistyczne przedsiębiorstwo funkcjonujące jednocześnie jako organizator i realizator
przewozów w formie spółki z o.o. może być własnością publiczną, prywatną lub posiadać
mieszaną formę własności.
Na rynku usług transportu miejskiego w Polsce wśród przedsiębiorstw łączących funkcję organizatora i przewoźnika zdecydowanie dominują spółki stanowiące wyłączną własność
gmin. W 2005 r. wśród 77 spółek – członków IGKM 74 stanowiły przedsiębiorstwa, w których
100% udziałów zachowały gminy276.
Trzy spółki gminne funkcjonujące w warunkach monopolu zostały poddane prywatyzacji.
Jedną z pierwszych był Miejski Zakład Komunikacyjny w Kaliszu, z którego w 1994 r. utworzono spółkę z o.o. joint ventures pod nazwą Kaliskie Linie Autobusowe. 80% udziałów
w KLA przejęło Miasto Kalisz, a 20% brytyjska firma Southern Vectis plc., pokrywając je
aportem w postaci know-how277. Pierwsze doświadczenia współpracy były bardzo zachęcające. Wiedza partnera prywatnego pozwoliła na poprawę jakości i uzyskanie oszczędności
w ramach racjonalizacji oferty przewozowej. Niestety partnerzy nie potrafili się porozumieć
w kwestii realizacji strategicznych inwestycji taborowych, a wdrożone programy inwestycyjne
nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty (bilet elektroniczny). Firma Southern Vectis stała się
także współwłaścicielem MZK w Chełmie. Trzecią firmą poddaną prywatyzacji był MZK
w Tczewie, który został w całości przejęty przez firmę Connex (obecnie Veoila Transport).
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Podejmując decyzję o prywatyzacji monopolistycznych przedsiębiorstw transportu miejskiego
funkcjonujących jako organizator i przewoźnik, należy uwzględnić tendencje do liberalizacji
rynku usług transportu miejskiego w Unii Europejskiej i związaną z tym konieczność wyłaniania operatorów w drodze przetargu. Podstawą działalności takiego przedsiębiorstwa jest kontrakt z samorządem na świadczenie usług przewozowych, w którym określony zostaje zakres
i zasady finansowania278. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej kontrakty powinny być zawierane na czas określony, przy czym maksymalny okres obowiązywania kontraktów nie powinien być dłuższy niż 10 lat w komunikacji autobusowej i 15 lat w komunikacji tramwajowej279.
Samo zawieranie kontraktu na czas określony nie zapewni wysokiej efektywności funkcjonowania transportu miejskiego, jeżeli na rynku nie będzie istniało zagrożenie ze strony konkurencji. Istnienie na rynku silnego konkurenta, który jest w stanie w kolejnym przetargu zagrozić przewoźnikowi realizującemu w danym okresie kontrakt jest podstawowym uwarunkowaniem efektywności omawianego rozwiązania. Na rynku transportu miejskiego, ze względu na jego specyfikę, mogą występować poważne trudności ze znalezieniem konkurencyjnego przewoźnika, który będzie w stanie zapewnić podaż na wystarczającym poziomie ilościowym i jakościowym280. Skala przedsięwzięcia objętego kontraktem może skutecznie ograniczać konkurencję do niewielkiego kręgu dużych przewoźników przygotowanych do objęcia
obsługi komunikacyjnej całego miasta. Wówczas poważanym problemem staje się brak stabilnych warunków zatrudnienia dla dużych grup zawodowych, wobec groźby utraty całego
rynku przez przewoźnika. Zagrożenia te stały się podstawą przyjęcia następujących rozwiązań modyfikujących system zawierania kontraktów we Francji (poza obszarem Paryża
i Marsylii)281:


zachowanie własności infrastruktury i taboru przez władzę publiczną;



zagwarantowanie formalno-prawne podstawowym grupom pracowniczym stabilności
warunków zatrudnienia;
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powierzenie przewoźnikowi roli operatora systemu opartego na publicznej własności
infrastruktury i taboru oraz określonych zobowiązaniach w zakresie zatrudnienia pracowników;



ograniczenie, w następstwie stworzonych uwarunkowań, okresu kontraktu do 5 - 6
lat;



zawieranie bardzo szczegółowego i obszernego kontraktu precyzującego kompetencje
i obowiązki stron;



stworzenie za pośrednictwem kontraktu bodźców mających skłonić przewoźnika
do efektywnej obsługi komunikacyjnej, zapewniającej wysoki standard ilościowy i jakościowy, przez przerzucenie na niego części ryzyka handlowego.

Elementem pozytywnie wyróżniającym francuski model organizacji transportu miejskiego jest
wprowadzenie instytucji organizatora przejmującego część funkcji realizowanych przez przewoźników. W dalszym ciągu przewoźnik realizuje jednak określone funkcje organizatorskie
i funkcjonuje na rynku jako monopolista.
Monopolistyczni przewoźnicy pełniący funkcję organizatora i wykonawcy przewozów w ramach komunikacji regulowanej mogą zatrudniać innych przewoźników do realizacji części
swoich zadań przewozowych w charakterze podwykonawców. Przewoźnicy ci funkcjonują
wówczas pod szyldem monopolistycznego przewoźnika i realizują wyznaczone przez niego
zadania na wynegocjowanych warunkach. Nie stanowią dla niego żadnej konkurencji, ponieważ w swojej działalności są całkowicie uzależnieni od monopolistycznego przewoźnika, który
ma nieograniczoną możliwość zrezygnowania z ich usług. Zatrudnienie podwykonawców
przez monopolistycznego przewoźnika nie zmienia więc charakteru rynku. W dalszym ciągu
pozostaje on zmonopolizowany po stronie podaży.
Biorąc pod uwagę konsekwencje modelu zarządzania transportem miejskim w warunkach
monopolu przewoźnika, można zastanawiać się nad celowością jego stosowania w praktyce.
Poza Polską jest on rozwiązaniem stosunkowo powszechnym w krajach Unii Europejskiej,
występując w Belgii, Finlandii, Grecji, Niemczech i Włoszech. Stosowanie tego modelu jest
wynikiem określonych uwarunkowań, wśród których wymienić należy282:


municypalizację transportu miejskiego w I poł. XX w., która upowszechniła omówiony
model;
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trudność przeprowadzenia restrukturyzacji transportu miejskiego, wobec niechęci
pracowników monopolistycznego przedsiębiorstwa i reprezentujących ich związków
zawodowych;



traktowanie rynku transportu miejskiego jako monopolu naturalnego.

10.2. Organizacja i zarządzanie regulowanym transportem
miejskim w warunkach oddzielenia działalności organizatorskiej i przewozowej
Warunkiem wprowadzenia konkurencji w ramach regulowanego systemu zarządzania transportem miejskim jest oddzielenie sfery organizacji od realizacji usług przewozowych.
Korzyści ekonomiczne rozwiązania polegającego na oddzieleniu sfery organizacji od sfery
realizacji przewozów, utworzeniu zarządu transportu miejskiego i wprowadzeniu konkurencji
między przewoźnikami wynikają z istoty konkurencji jako mechanizmu wymuszającego wysoką efektywność działania wobec zagrożenia pozycji na rynku. Przedsiębiorstwo poddane
na rynku presji konkurencji musi dążyć do jak najlepszego zaspokajania oczekiwań nabywców. W warunkach regulowanego transportu miejskiego w sytuacji oddzielenia działalności
organizatorskiej od przewozowej bezpośrednim nabywcą usług przedsiębiorstwa przewozowego jest organizator. Konkurencja na rynku w sferze realizacji przewozów zapewnia organizatorowi nabywającemu usługi przewozowe weryfikację poziomu ich kosztów.
Korzyści systemowe wynikające z oddzielenia funkcji organizatora od realizatora przewozów
są takie same jak w transporcie ładunków. Tam bowiem jedną z form organizacyjnych jest
funkcjonowanie spedytora, którego rolą jest kojarzenie usługodawców i usługobiorców. Analogicznie organizator transportu miejskiego występując na rynku jako pośrednik kojarzy rozproszony popyt (pasażerów) i stronę podaży usług (przewoźników), zapewniając skoordynowaną i zintegrowaną ofertę. Ponadto zarządy transportu reprezentują interesy władzy publicznej, która za pośrednictwem transportu miejskiego realizuje cele własnej polityki transportowej i społecznej.

239

Obserwacje prowadzone w Polsce wskazują, że zarządy transportu działające na rynkach
w dużych miastach (pow. 100 tys. mieszkańców) charakteryzują się w porównaniu z monopolem niższym kosztem (wydatkiem) jednostkowym283.
W rezultacie walki konkurencyjnej na rynku regulowanym przez niezależnego od przewoźników organizatora jeden z przewoźników może dążyć do zapewnienia pozycji dominującej
na rynku. Z punktu widzenia efektywności systemu ważne jest, aby w pierwszym rzędzie
zapewnić dostęp do działalności przewozowej dla przewoźników spełniających stawiane wymagania oraz aby z dostępu tego skorzystali przewoźnicy ci w stopniu wywołującym u dominującego przewoźnika poczucie walki konkurencji. W obsłudze komunikacyjnej miasta mogą
znaleźć się w roli konkurentów przewoźnicy o różnych formach własności i o różnej wielkości.
Istnieje możliwość eksploatowania środków przewozowych należących do odmiennych gałęzi
i trakcji transportu284.
Celem działalności organizatora jest takie kształtowanie podażowej struktury rynku, aby zapewnione zostały warunki długookresowego rozwoju transportu miejskiego. Organizator powinien tak kształtować podażową stronę rynku, aby przeciwdziałać sytuacji, w której jeden
duży przewoźnik bezwzględnie zdominuje rynek, wpływając negatywnie na efektywność całego systemu. Z tego powodu adaptacja modelu regulowanej konkurencji zakłada poddanie
monopolistycznego przewoźnika restrukturyzacji i utworzenie na bazie jego majątku konkurencyjnych wobec siebie przedsiębiorstw przewozowych. W zależności od wielkości likwidowanej firmy i rodzaju eksploatowanych trakcji racjonalne jest utworzenie dwóch lub więcej
spółek prawa handlowego. Istotnym elementem koncepcji restrukturyzacji przewoźnika jest
wskazanie na celowość organizacyjno–prawnego wydzielenia tych jednostek, które zajmują
się remontami taboru i regeneracją części i zespołów.
Oddzielenie działalności organizatorskiej od przewozowej umożliwia kształtowanie podmiotowej strony rynku w sposób zapewniający:


elastyczne dostosowywanie oferty przewozowej;



sukcesywne pozyskiwanie, względnie tracenie, zadań przewozowych przez przewoźników;
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systematyczne unowocześnianie systemu transportowego pod względem technicznoeksploatacyjnym.

W rezultacie funkcjonowania konkurencji na regulowanym rynku usług przewozowych zachodzi możliwość:


weryfikacji prowadzonej działalności przewozowej za pośrednictwem parametrów zawartych w kontraktach tj. ceny, ilości i jakości usług;



realizowania działalności przewozowej jednocześnie przez wielu przewoźników
o zróżnicowanej wielkości i formie własności;



podporządkowania oferty przewozowej potrzebom przewozowym mieszkańców
a nie partykularnym interesom przewoźników;



integracji systemowej;



oddziaływania organizatora transportu miejskiego na walkę konkurencyjną między
przewoźnikami w sposób zapewniający prawidłowe kształtowanie oferty przewozowej;



przekazywania przewoźnikom wynagrodzenia za działalność przewozową w postaci
jednolitej zapłaty, nie podzielonej na część z przychodów ze sprzedaży biletów i część
ze środków publicznych lub realizacji płatności za świadczone usługi za częściową odpłatnością uzupełniającą dochody, które wykonawca usług uzyskuje z ich sprzedaży285;



motywowania przewoźników do obsługi komunikacyjnej na wysokim poziomie ilościowym i jakościowym, dzięki mechanizmowi niezależnej kontroli usług i uzyskiwaniu
przez przewoźników przychodów za świadczone usługi w powiązaniu ze zrealizowaną
pracą eksploatacyjną.

Organizator transportu miejskiego i przewoźnicy tworzą układ franchisingowy. Franchising
to metoda organizacji zbytu dóbr i usług. Jest to udzielenie przez jedną osobę (franczyzera)
drugiej osobie (franczyzantowi) zezwolenia, które upoważnia franczyzanta do prowadzenia
działalności pod znakiem towarowym / nazwą firmową franczyzera286. Zachowując niezależ-
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ność od przewoźników organizator transportu miejskiego staje się firmą macierzystą, udzielającą przewoźnikom swojej marki. W odczuciu pasażerów usługi świadczy jeden podmiot.
Kluczowa rola organizatora obsługi komunikacyjnej w modelu konkurencji regulowanej przejawia się w zadaniach tego podmiotu. Do szczegółowych zadań organizatora transportu miejskiego należą287:


badanie rynku transportu miejskiego;



projektowanie rozwoju transportu miejskiego;



opracowywanie rozkładów jazdy;



przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych;



kontrola realizacji umów pod względem ilościowym i jakościowym;



realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe;



oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru transportu miejskiego;



przygotowywanie projektów taryfowych;



sprzedaż biletów za usługi transportu miejskiego;



kontrola biletów;



określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług transportu miejskiego;



utrzymywanie przystanków;



bieżący nadzór nad ruchem i regulacja ruchu pojazdów transportu miejskiego;



przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego;



promocja usług transportu miejskiego.

Zrestrukturyzowany przez oddzielenie działalności organizatorskiej od przewozowej system
transportu miejskiego powinien być propopytowy i propodażowy. Oznacza to możliwość
kształtowania obsługi komunikacyjnej w dostosowaniu do potrzeb przewozowych mieszkańców w ramach założeń polityki transportowej miasta oraz dopuszczenie do rynku wszystkich
przewoźników, niezależnie od ich formy własności. Te cechy powinny być determinantami
zakresu zadań realizowanych przez zarządy transportu miejskiego. Stymulowanie konkurencji
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w realizacji przewozów powinno skłaniać władze publiczne do powierzania zarządom funkcji
stymulujących procesy restrukturyzacji i demonopolizacji rynku.
W nieco innej sytuacji może występować zarząd transportu miejskiego na rynku, w którym
funkcjonuje jeden monopolistyczny przewoźnik. Względy polityczne i społeczne mogą wówczas powodować, że sfera organizacji usług pozostaje zadaniem przewoźnika. Niekiedy decydują także o tym względy kadrowe. Organizator może mieć bowiem kłopoty z zatrudnieniem
wysoko kwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy wolą pracować w spółce
przewozowej niż w zarządzie transportu funkcjonującym najczęściej jako jednostka lub zakład budżetowy. Stąd też w okresie przejściowym zarządy transportu miejskiego funkcjonujące w warunkach monopolu przewoźnika mogą zlecać układanie rozkładów jazdy przewoźnikowi.
Przy wprowadzaniu konkurencji istnieje możliwość prywatyzacji realizacji zadań przewozowych. Dzięki świadczeniu usług przewozowych przez konkurujących przewoźników prywatnych uzyskuje się dodatkowe korzyści będące następstwem obniżenia kosztów pracy, elastyczności zarządzania i mniejszej skali działania288.
O celowości prywatyzacji spółek przewozowych decyduje także konieczność wyeliminowania
zagrożenia nieformalnego wpływania przewoźników na działania organizatora w zakresie
kształtowania struktury podażowej rynku. Zagrożenie takie jest realne, dopóki w radach nadzorczych przewozowych spółek komunalnych zasiadać będą urzędnicy zainteresowani przede
wszystkim dobrymi wynikami ekonomiczno – finansowymi podległych im przedsiębiorstw
przewozowych.
Wśród barier prywatyzacji najczęściej wymienia się:


brak możliwości przeprowadzenia prywatyzacji spółek przez ich sprzedaż inwestorowi
strategicznemu ze względu na ich niską wartość dochodową;



brak przekonania co do wysokiej efektywności prywatyzacji spółek przez oddzielenie
sfery własności od sfery eksploatacji i prywatyzację tylko tej drugiej;



niechętny lub wręcz negatywny stosunek związków zawodowych do prywatyzacji spółek.
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10.3. Organizacja i zarządzanie zderegulowanym transportem
miejskim
Przez zderegulowany transport miejski rozumie się taką jej organizację, której celem jest289:


wyeliminowanie wyłączności prowadzenia transportu przez jedno przedsiębiorstwo
transportowe;



pełna swoboda dostępu do rynku transportowego;



dowolność kształtowania taryf.

W warunkach zderegulowanego transportu miejskiego istnieje nieograniczony dostęp
do świadczenia usług przewozowych. Przewoźnik spełniający wymagania techniczno–
technologiczne musi jedynie poinformować stosowny urząd o chęci przystąpienia do obsługi
wybranych linii lub obszarów.
W zgłoszeniu do obsługi przewozowej przewoźnik powinien podać290:


liczbę i rodzaj autobusów;



początek i koniec trasy oraz lokalizację przystanków;



rodzaj prowadzonej dodatkowej działalności przewozowej (np. obsługa wycieczek);



częstotliwość i rodzaj dni, w które będą świadczone usługi;



datę rozpoczęcia świadczenia usług.

Rola władz publicznych jest ograniczona do rejestracji przewoźników spełniających określone
wymagania techniczno - technologiczne. Deregulacja oznacza bowiem zdjęcie z władz publicznych obowiązku organizowania przewozów miejskich.
Przewozy realizowane są na zasadzie rentowności bez dotacji ze strony władz publicznych.
Przewoźnicy we własnym zakresie ustalają trasy przebiegu linii komunikacyjnych i obowiązujące na nich rozkłady jazdy kierując się wielkością popytu. Efektywność ekonomiczna każdej
linii liczona jest osobno. Taryfy ustalane są przez przewoźników. Przy określaniu ich poziomu
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brane są pod uwagę jedynie kryteria rynkowe. Kryteria polityczne i ekonomiczne o charakterze makro są pomijane291.
Deregulacja transportu miejskiego może prowadzić do obniżenia cen za usługi pod wpływem
trzech czynników:


walki konkurencyjnej przewoźników;



braku instytucjonalnego i administracyjnego nadzoru nad tą formą działalności;



braku ulg lub stosowania ulg wyłącznie o charakterze marketingowym.

W wyniku deregulacji następuje dezintegracja taryfowa, bowiem przewoźnicy stosują odrębne, specyficzne dla siebie, rodzaje biletów. Dezintegracja ta może występować nie tylko
na poziomie przewoźników, ale także na poziomie linii obsługiwanych przez określone przedsiębiorstwo. Dezintegracji taryfowej może towarzyszyć brak wspólnej informacji o usługach
i koordynacji rozkładów jazdy. Współdziałanie przewoźników w warunkach deregulacji ma
charakter wyłącznie dobrowolny i ogranicza się do podejmowania działań pozwalających
na uzyskiwanie wymiernych efektów finansowych (np. wprowadzanie wspólnego biletu sieciowego).
Dążąc do uzyskania jak największego poziomu rentowności przewoźnicy dywersyfikują ofertę
przewozową. Do obsługi jest wprowadzany tabor o zróżnicowanej pojemności. W rezultacie
rozszerza się udział minibusów, minibusów i mikrobusów w realizacji przewozów. Pojawiają
się nowe formy obsługi zapewniające dostępność przestrzenną usług292. Z drugiej strony
konieczność ograniczania kosztów oraz świadomość możliwości przegrania w walce konkurencyjnej nie pozwala na wysoki poziom inwestowania. Tabor charakteryzuje się niskim stanem technicznym i technologicznym wobec koniecznych ograniczeń w wydatkach inwestycyjnych.
Zakres oferty przewozowej zderegulowanego transportu miejskiego podlega weryfikacji rynkowej. Obsługiwane są tylko te obszary miasta, które charakteryzują się rentownością świadczonych usług przewozowych. Ponieważ przewoźnicy nie stosują zasady krzyżowego finansowania linii nierentownych przychodami z linii rentownych, linie deficytowe są likwidowane.
W rezultacie część obszarów może pozostać pozbawiona obsługi komunikacyjnej lub jej zakres funkcjonowania może zostać ograniczony do godzin występowania największego popy-
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tu. Następstwem deregulacji może być w długim okresie czasu zmniejszenie ilości i obniżenie
jakości świadczonych usług. W następstwie luki pomiędzy preferencjami użytkowników
a ofertą przewozową wzrasta konkurencyjność samochodów osobowych w stosunku
do transportu miejskiego.
Niski poziom usług transportu miejskiego skłania władze wielu miast do zwiększenia zakresu
regulacji działalności przewozowej. Zwiększając zakres regulacji należy brać pod uwagę, że
jej zbyt duży zakres może pociągnąć za sobą nieefektywne funkcjonowanie przewoźników
i przeznaczanie zbyt dużych środków na działalność organizacyjno – zarządczą władz publicznych. Jednostka zajmująca się w imieniu władz publicznych organizowaniem obsługi
komunikacyjnej określonego obszaru, funkcjonuje na szczeblu zarządu transportu powołanego dla całego obszaru metropolitalnego i składającego się z polityków. Jednostka ta jest ciałem wykonawczym zarządu. Zakres jej funkcjonowania wynika z celów i zadań wyznaczanych
przez zarząd transportu miejskiego293.
Kupowanie usług transportu miejskiego przez władze publiczne odbywa się za pośrednictwem przetargów na obsługę tzw. przewozów kontraktowych. Przewoźnik, który przystępuje
do przetargu musi dostosować się do wymaganych warunków obsługi linii obejmujących rozkład jazdy i uprawnienia do przejazdów socjalnych (ulgowych i bezpłatnych). Wymagania
przetargowe mogą dotyczyć także maksymalnej wysokości opłat za przejazdy294.
Przewoźnik, który wygrał przetarg otrzymuje przychody z dwóch źródeł:


od pasażerów płacących za przejazd;



od administracji publicznej wypłacającej w uzgodnionych w kontrakcie terminach
kwotę przetargową z tytułu realizacji określonych przewozów o charakterze socjalnym
(przewozy w dniach i porach doby nie zapewniających rentowności, honorowanie
uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz biletów sieciowych, nie przekraczanie określonej górnej granicy poziomu opłat).

Dążąc do uzyskania odpowiedniego poziomu obsługi komunikacyjnej administracja publiczna
może też wziąć na siebie zadanie utrzymywania przystanków. Zapewni to wspólne przystanki
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dla poszczególnych przewoźników, a tym samym odpowiednio zorganizowane węzły przesiadkowe oraz pozwoli na udostępnienie pasażerom ujednoliconego systemu informacji.
Nabywanie usług transportu miejskiego przez administrację publiczną oraz zapewnienie możliwości korzystania z biletów sieciowych wymaga zachowania określonej procedury przetargowej dotyczącej:


informacji o możliwościach uczestniczenia w przetargach;



dokumentacji przetargu;



zasad wyboru i weryfikacji ofert.

Rozpatrując różne aspekty funkcjonowania zderegulowanego transportu miejskiego trzeba
jeszcze zwrócić uwagę na możliwość uzyskania przez dużych przewoźników monopolistycznej
pozycji na rynku. Niebezpieczeństwo takie istnieje w sytuacji nie wykształcenia się silnej konkurencji i pokonania przez dużego przewoźnika swoich konkurentów. Małe przedsiębiorstwa
przewozowe prowadzące obsługę drugorzędnych linii komunikacyjnych nie będą wówczas
w stanie zagrozić monopolistycznej pozycji dużego przewoźnika295.
Zakres zastosowania modelu zderegulowanego transportu miejskiego jest ograniczony.
W Polsce występował on w niewielkim zakresie na obszarze Zakopanego i okolic. Deregulację
transportu miejskiego wprowadzono w Wielkiej Brytanii w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku. W kraju tym w 1985 r. przyjęto Ustawę o Transporcie, której zasadnicze postanowienia
dotyczą296:


zastąpienia systemu licencjonowania usług przewozowych przez system rejestrowania, umożliwiający każdemu przewoźnikowi, spełniającemu określone warunki techniczno-technologiczne, świadczenie usług przewozowych w publicznej komunikacji
autobusowej na obszarze całej Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem Londynu;



zobowiązania administracji publicznej do zapewnienia subsydiowanej obsługi wszędzie tam, gdzie jej utrzymywanie jest niezbędne z przyczyn społecznych, a jednocześnie nie może być ona prowadzona na warunkach komercyjnych;



podziału podstawowych przedsiębiorstw komunikacji autobusowej na mniejsze zakłady i ich prywatyzacji;

295

O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku…, s. 87.

296

A. Sambor: Przekształcenia w komunikacji autobusowej w Wielkiej Brytanii. Cz. I. „Transport Miejski” 1992,

nr 10, s. 19.

247



ustanowienia i doskonalenia przepisów i standardów obsługi zapewniających bezpieczne funkcjonowanie transportu miejskiego;



tworzenia warunków dla konkurencji w świadczeniu usług przewozowych na tych samych zasadach co w innych dziedzinach.

Zgodnie z postanowieniami brytyjskiej Ustawy o Transporcie istnieje możliwość konkurencji
różnych przewoźników na tej samej trasie. W stosunku do usług przewozowych świadczonych na zasadach komercyjnych nie istnieje żadna kontrola taryfy przewozowej ustalanej
przez przewoźnika. Lokalne władze mogą ustalić poziom cen z uwzględnieniem rodzaju i wysokości ulg w opłatach, jedynie w przypadku subsydiowania usług kontraktowych.
Funkcjonowanie zderegulowanego transportu miejskiego w Wielkiej Brytanii w okresie pierwszych kilku lat charakteryzowało297:


pojawienie się konkurencji w działalności przewozowej;



obniżenie jednostkowego kosztu eksploatacyjnego w komunikacji autobusowej;



wzrost zakresu obsługi mierzony liczbą wozokilometrów;



wydatne zmniejszenie wydatków publicznych na transport miejski.

Z czasem jednak w zderegulowanym transporcie miejskim zaczęły dominować wady298:


wzrosły ceny za usługi przewozowe (w latach 1985 - 1991 o 1/3 w ujęciu realnym);



zmniejszyła się liczba przewożonych pasażerów (w latach 1985 - 1991 o 35%);



oferta przewozowa stała się niestabilna;



przychody z działalności przewozowej okazały się niewystarczające na odnowianie taboru;



stopień koordynacji systemów transportowych obniżył się;



poza minibusami, nie wprowadzono innych znaczących innowacji.

Wady zderegulowanego transportu miejskiego skłoniły władze publiczne do podjęcia działań,
zmierzających do ich ograniczenia przez zwiększenie zakresu regulacji. Działalnością regulacyjną zajęły się zarządy transportu, które decydują o zakresie regulacji w ramach dopuszczo-
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nych obowiązującym ustawodawstwem. Zarządom tym podlegają zakłady (executive), których działania koncentrują się na299:


zapewnieniu wszystkim mieszkańcom równego dostępu do transportu pasażerskiego;



koordynowaniu oferty przewozowej;



utrzymywaniu przystanków, wiat przystankowych i dworców autobusowych;



dostarczaniu informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego;



administrowaniu i finansowaniu przejazdów ulgowych i bezpłatnych;



zamawianiu określonych usług, które nie byłyby świadczone w przypadku braku ich
dofinansowywania ze środków publicznych.

Ważnym zadaniem regulatora jest pokrywanie utraconych przez przewoźnika korzyści w wyniku stosowania ulg. Zakres tych ulg jest ustalany pomiędzy regulatorem i przewoźnikiem300.
Poza Wielką Brytanią w krajach wysoko rozwiniętych nie zdecydowano się na deregulację
transportu miejskiego. Wyjątek stanowi Nowa Zelandia, gdzie deregulację transportu miejskiego rozpoczęto w 1991 r. tylko z drobnymi korektami na wzór brytyjski. W kraju tym
przewoźnicy nie mają żadnych ograniczeń w uruchamianiu linii komunikacyjnych. Jednostki
administracji publicznej mogą jednak organizować przetargi również na obsługę tych tras, po
których kursują już niezależne autobusy301.

10.4. Ewolucja systemów organizacji i zarządzania transportem
miejskim
Poszczególne systemy organizacji transportu miejskiego ulegają ewolucji pod wpływem różnych uwarunkowań. Generalnie zmiany zmierzają w kierunku wzrostu poziomu jakości obsługi komunikacyjnej jako czynnika determinującego konkurencyjność oferty transportu miejskiego w stosunku do motoryzacji indywidualnej oraz poprawy efektywności ekonomicznej
przy wykorzystaniu mechanizmu konkurencji w świadczeniu usług przewozowych.
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W systemie regulowanym, zakładającym oddzielenie działalności organizatorskiej od przewozowej ewolucja zmierza w kierunku302:


dokładnego precyzowania wymagań w stosunku do przewoźnika na etapie przetargu;



zawierania z przewoźnikami umów, w których wynagrodzenie jest określone nie tylko
w zależności od liczby wykonanych wozokilometrów, ale także od wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów na danej linii lub zespole linii oraz jakości podróżowania.

Dobrym przykładem trendów zachodzących w tym systemie, stosowanym także w Danii,
są rozwiązania przyjęte w Kopenhadze, gdzie303:


wdrożono pełną konkurencję między przewoźnikami najpierw skazując przewoźnika
komunalnego na konkurencję z prywatnymi podmiotami, a następnie go prywatyzując;



bardzo rozbudowano listę wymogów do spełnienia przez przewoźnika;



pozostawiono sporo miejsca na elastyczność w przypadku zmiany oferty przewozowej;



zastosowano nie tylko system kar, ale także nagród motywujących przewoźników,
który bazując na satysfakcji pasażerów odróżnia przewoźników bardzo dobrych, zorientowanych na pasażerów, od poprawnych spełniających tylko wymagania minimalne.

Trendy zachodzące w systemie regulowanym zakładającym oddzielenie działalności organizatorskiej od przewozowej pokazuje też przykład Frankfurtu nad Menem, jako miasta w Niemczech, w którym postanowiono, w przeciwieństwie do innych miast w tym kraju, rozbić lokalny monopol firmy komunalnej w zakresie przewozów autobusowych i wprowadzić konkurencję. W ramach przyjętego rozwiązania współpraca między zarządem transportu a przewoźnikiem opiera się na wieloletnich umowach (5-6 lat z możliwością przedłużenia na 2-3 lata).
Operator otrzymuje ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie, waloryzowane w zależności
od zmian kosztów paliwa i poziomu wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo stosowany jest
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P. Svensson: Zasady zarządzania miejskim pasażerskim transportem zbiorowym w Szwecji. [W:] Nowoczesne

metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie.” Zeszyt nr 86, Kraków 2001, s. 260.
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racji Kopenhagi. „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 5, s. 36.
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nagradzająco – karzący system oparty na kontroli jakości usług i badaniach satysfakcji klientów304.
W systemie zderegulowanym, zwiększono zakres regulacji. Podstawą tych działań stała się
rządowa Zielona Księga, dotycząca transportu publicznego, którą wydano w 1996 r. Księga ta
zapoczątkowała większy nacisk na jakość transportu publicznego w celu wzrostu jego roli
w przewozach miejskich305.
Podstawą podejmowanych działań przez zarządy transportu miejskiego i ich jednostki wykonawcze w zakresie współkształtowania oferty przewozowej stało się długookresowe i krótkookresowe planowanie.
Rząd zainicjował „statutowe partnerstwo jakości” w celu zachęcenia lokalnych władz transportu do zapewnienia usprawnień takich jak wydzielanie pasów ruchu dla autobusów czy
systemy informacji pasażerskiej, pod warunkiem inwestowania przez przewoźników w nowy
tabor. Ponadto rząd ustalił ramy dla tworzenia „kontraktów jakości” pozwalających na poprawę standardów usług przewozowych306.
Zarządy Transportu Miejskiego podjęły natomiast działania w zakresie307:


stopniowego wzmacniania oferty likwidującej niedostatki w usługach komercyjnych;



wprowadzenia wymogu uczestnictwa w zintegrowanych systemach biletowych;



eksploatowania przez przewoźników pojazdów łatwo dostępnych i przyjaznych użytkownikom;



wprowadzenia rozwiązań ułatwiających małym przewoźnikom utrzymanie się na rynku;



koordynowania okresów ważności kontraktów w sposób sprzyjający sieciowemu
kształtowaniu usług wyłanianych drogą przetargów;



304

wzmacniania kontroli przewoźników nie respektujących przyjętych zasad;
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włączania całej sieci kolejowej do zintegrowanego systemu usług.

Ewolucja systemów organizacji i zarządzania transportem miejskim w pewnym stopniu prowadzi do zacierania się różnic między nimi. Można założyć, że docelowo będzie stosowany
system o ograniczonym zakresie regulacji do poziomu wynikającego z realizacji przez władze
publiczne polityki zrównoważonego rozwoju transportu pasażerskiego w mieście, aglomeracji
i regionie. Jednocześnie rynki regulowane będą otwierane dla konkurujących przewoźników,
zabiegających o możliwość świadczenia usług na rzecz władzy publicznej, reprezentowanej
przez organizatora usług transportu pasażerskiego. Zgodnie z tendencją do integracji tego
transportu w mieście, aglomeracji i regionie obszar działania organizatora będzie miał wymiar regionalny.
Na drodze do restrukturyzacji transportu miejskiego w Polsce, która zapewniłaby funkcjonowanie sprawnych i efektywnych ekonomicznie systemów w skali miast, aglomeracji i regionów, stoją określone bariery. Są nimi:


społeczno

–

polityczna,

wynikająca

z

braku

przyzwolenia

społecznego

na prywatyzację komunalnych przewoźników;


finansowa, związana z brakiem środków na dofinansowanie restrukturyzowanego systemu, szczególnie w zakresie integracji podsystemów;



prawna, będąca następstwem z jednej strony barku dobrych ram prawnych dla restrukturyzacji oraz z drugiej strony obowiązywania prawa utrudniającego funkcjonowanie zrestrukturyzowanych systemów i uniemożliwiającego uzyskiwanie określonych
efektów.

Mając na względzie przełamanie bariery prawnej można zaproponować uchwalenie ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym, opartej na następujących ogólnych założeniach w odniesieniu do transportu miejskiego308:
a) organizator transportu miejskiego określa zakres usług transportu miejskiego
(gminnego) realizowanych na zlecenie władzy publicznej;

308

O. Wyszomirski, K. Grzelec, H. Kołodziejski, M. Wołek: Analiza funkcjonowania transportu publicznego w Pol-
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252

b) władze publiczne ustalają poziom cen biletów i zakres ulg oraz uprawnień
do przejazdów bezpłatnych;
c) generalną zasadą zamawiania usług są procedury przetargowe (wyjątki od tej reguły są określone w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy COM (2005) 319);
d) przedmiotem przetargu są alternatywnie:
̶

cena usługi, w przypadku gdy przewoźnik otrzymuje zapłatę za realizację
pracy eksploatacyjnej, a przychody ze sprzedaży biletów, uzyskiwane na
podstawie taryfy uchwalanej przez władze publiczne, stanowią przychód
organizatora;
̶

oczekiwana kwota refundacji utraconych przychodów z tytułu honorowania
ulg i uprawnień do przejazdów bezpłatnych, w przypadku gdy przychody
ze sprzedaży biletów uzyskiwane na podstawie taryfy uchwalanej przez
władze publiczne stanowią przychód przewoźnika oraz oczekiwana kwota
dopłaty, w odniesieniu do linii (kursów), które pomimo zastosowania mechanizmu refundacji są deficytowe,

e) przewoźnik funkcjonujący w ramach transportu komunalnego (gminnego) uzyskuje przychody:
̶

niezależnie od liczby przewiezionych pasażerów – zapłata za zrealizowane
wozokm (ryzyko rynkowe całkowicie spada na organizatora);
̶

w zależności od liczby przewiezionych pasażerów – przychody z biletów,
refundacja ulg i przejazdów bezpłatnych oraz dopłaty do kursów nierentownych (ryzyko rynkowe ponosi przewoźnik),

f) poza rynkiem usług transportu komunalnego (gminnego) rynek usług transportu
miejskiego jest otwarty w zakresie określonym przez ustawę o transporcie drogowym (zezwolenia);
g) poza usługami transportu komunalnego (gminnego) rynek usług transportu miejskiego nie jest objęty wspomaganiem środkami publicznymi (dofinansowaniem
ze środków publicznych);
h) zezwolenia na realizację usług w transporcie komunalnym wydaje organizator
transportu;
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poza rynkiem usług transportu komunalnego (gminnego) istnieje swoboda świadczenia usług
po cenach rynkowych na podstawie zezwolenia, z możliwością nieskrępowanego dostępu do
infrastruktury (warunkiem uzyskania zezwolenia jest poddanie rozkładów jazdy koordynacji
przez organizatora transportu, uzgodnienie zasad korzystania z dworców i przystanków, prowadzenie sprzedaży biletów w oparciu o kasy fiskalne drukujące bilet według ściśle określonego wzoru wydruku).
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11. Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego
11.1 Funkcje, zadania i zakres kontroli w transporcie miejskim
Kontrola jest działaniem polegającym na nadzorowaniu i korygowaniu stanów rzeczy
oraz procesów realizowanych dla zapewnienia ich przyszłej sprawności309.
Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jest jednym z najważniejszych elementów
procesu zarządzania tą działalnością. Stanowi ona podstawę oceny skuteczności podejmowanych działań, a wypływające z niej wnioski są punktem wyjścia dla kolejnych decyzji i działań
związanych z kształtowaniem pożądanego zakresu i jakości obsługi komunikacyjnej obszarów
zurbanizowanych. Kontrola jako funkcja zamyka cykl zarządzania transportem miejskim, natomiast jako proces przenika i łączy wszystkie funkcje zarządzania i jest związana ze zjawiskiem sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że w momencie odkrycia istnienia odchyleń informacja jest przekazywana zwrotnie do systemu (do danego pracownika lub menedżera),
umożliwiając podjęcie działań korekcyjnych.
Najpełniejsza i najskuteczniejsza kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jest możliwa
w systemie organizacji i zarządzania polegającym na oddzieleniu działalności organizatorskiej
od przewozowej, w której jest ona zadaniem organizatora. W rozważaniach na temat kontroli
przeprowadzonych w niniejszym rozdziale odniesiono się właśnie do takiego systemu organizacji i zarządzania transportem miejskim.
Celem końcowym każdej kontroli jest podniesienie sprawności działania przez usuwanie nieprawidłowości, ich przyczyn i źródeł oraz pobudzanie źródeł konstruktywnych. Zadaniem
kontroli jest także śledzenie realności celów krótko i długookresowych oraz dostarczenie niezbędnych sygnałów o konieczności ich korekty. Wymienia się 6 głównych funkcji kontroli310
(Rys. 39).
Przedstawione na rysunku funkcje kontroli znajdują swoje odzwierciedlenie w transporcie
miejskim i mają duże znaczenie dla prawidłowego jego funkcjonowania. Organizując kontrolę
należy wziąć pod uwagę wszystkie te funkcje.
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1. Informacyjna

Sygnalizacja stopnia realizacji zadań, efektów i nieprawidłowości

2. Profilaktyczna

Ułatwienie uniknięcia nieprawidłowości

3. Korygująca/ochronna

Przywracanie stanu pożądanego

4. Kreatywna

Skłanianie do lepszych wyników

5. Instruktażowa

W skazanie jak likwidować odchylenia i podpowiadanie rozwiązań

6. Pobudzająca

W ywołanie zamierzonych zmian w osobowości kontrolowanych

Rys. 39. Funkcje kontroli

Źródło: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, op. cit., s. 391.

Funkcja sygnalizująca (informacyjna) kontroli dostarcza kierownictwu danych o nieprawidłowościach w realizacji przewozów. Analiza tych danych stanowi podstawę do zintensyfikowania działań kontrolnych w obszarach, na których stwierdzono największą liczbę uchybień
i wywarcia nacisku na prawidłowe wywiązywanie się kontrolowanych z powierzonych zadań.
Zebrane dane mogą mieć postać:


analiz przejazdów pojazdów przez punkty kontrolne;



baz danych raportów z kontroli przewoźników;



analiz awarii pojazdów na trasie;



baz danych skarg pasażerów;



wskaźników regularności, punktualności i oznakowania.

Funkcja profilaktyczna (prewencyjna) kontroli służy zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom.
Zagrożenie ujawnieniem nieprawidłowości i nałożeniem kar finansowych powoduje powstrzymanie się od działań niezgodnych z obowiązującymi i respektowanymi wzorcami311.
Prowadzenie regularnych działań kontrolnych zapobiega uchybieniom w codziennej pracy
przewoźników.
Funkcja pobudzająca kontroli opiera się na świadomości istnienia kontroli umożliwiającej
stwierdzenie odstępstw wyników i sposobów działania od obowiązujących norm, która inspirować może kontrolowanego do podejmowania kroków ograniczających prawdopodobieństwo występowania takich sytuacji. Tego typu postawy wystąpią szczególnie wówczas, gdy
przedmiotem oceny są skutki a nie sposoby działania, a także gdy skutkiem kontroli jest mo-
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tywacja pozytywna a nie negatywna312. W transporcie miejskim działania te mogą się przejawiać przez motywowanie kierowców (np. premie za wykonywanie pracy bez uchybień)
i kreowanie postaw mających na celu identyfikowanie się pracowników z firmą. Za przykład
może posłużyć przedsiębiorstwo Dublin Bus, w którym różnice w wydajności pracy pomiędzy
pracownikami zdobywającymi identyczne umiejętności podczas szkolenia wyjaśnia się ich
stosunkiem do pracy oraz umotywowaniem. Aby poprawić swoje wyniki, przedsiębiorstwo
to skupiło się na rozwoju personalnym oraz dążeniu do stawiania wyzwań członkom załogi,
pobudzającym myślenie w sposób ukierunkowany313.
Funkcja instruktażowa kontroli polega na instruowaniu jak likwidować odchylenia od norm
oraz wskazywaniu prawidłowych rozwiązań (spotkania, panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli organizatora i przewoźników, pisma dotyczące awarii lub jakości usług). Warunkami
wystąpienia funkcji instruktażowej są wysoki poziom kwalifikacji pracowników organizatora
transportu oraz partnerskie układy w relacjach organizator – przewoźnik. Działania integrujące w tych relacjach mają na celu zapewnienie jakości oczekiwanej przez klienta. To pociąga
za sobą definiowanie w kontraktach celów, dostosowywanie narzędzi, ciągłą komunikację
partnerów i definiowanie ról każdego z nich314.
Funkcja kreatywna kontroli polega na pobudzaniu i inspirowaniu działań służących podnoszeniu sprawności funkcjonowania transportu miejskiego. Analiza poziomu przestrzegania
norm dotyczących wyników i sposobów działania powinna inspirować także do krytycznej
analizy zasadności działania według dotychczasowego sposobu315. Funkcję kreatywną pełnią
sporządzane przez organizatora transportu kwartalne zestawienia awarii pojazdów transportu
miejskiego czy też roczne zestawienia uchybień w pracy kierowców.
Funkcja korygująca kontroli ma na celu przywracanie stanu pożądanego. Analiza funkcjonowania transportu miejskiego (prowadzenie baz danych skarg i uchybień, zestawień awaryjności pojazdów) pozwala na identyfikację najczęstszych nieprawidłowości wraz z przyczynami
oraz podjęcie działań mających na celu ich ograniczenie. I tak np. w przypadku braku reakcji
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przewoźnika na osiąganie wysokich wskaźników awaryjności, organizator może zastosować
następujące instrumenty:


kontrolę techniczną najbardziej awaryjnych pojazdów przez własnych inspektorów;



kierowanie najbardziej awaryjnych pojazdów na niezależne stacje diagnostyczne;



wypowiadanie umów oraz ogłaszanie przetargów z wyższymi wymaganiami technicznymi.

W systemie zakładającym oddzielenie działalności organizatorskiej od przewozowej zakres
kontroli usług pod względem ilościowym oraz jakościowym regulują umowy przewozowe,
zawierane przez organizatora transportu (nabywcę usług) z przewoźnikiem. Zapisy w umowie
powinny precyzować sposób przeprowadzania kontroli oraz wysokość kar za niewłaściwe
świadczenie usług.
Wynagrodzenie operatora powinno być indeksowane uzyskaniem określonego poziomu parametrów, którego osiągnięcie leży w zasięgu przedsiębiorstwa transportowego. Rozwiązanie
takie zmierza w kierunku poprawy jakości usług. Brytyjscy operatorzy kolejowi muszą płacić
kary kolejowym władzom, kiedy wprowadzą do ruchu pociąg zbyt krótki lub zmienią rozkłady
jazdy nie zachowując przewidzianego minimum w zakresie częstotliwości kursowania316.
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (Leeds), Francji (Lyon) i w naszym kraju (Gdynia) wskazują, że w kształtowaniu usługi przewozowej istotne jest najpierw badanie rynku,
następnie zaplanowanie właściwości usługi, potem ich wdrożenie i wreszcie na zakończenie
kontrola realizacji. W każdym przypadku przykłada się dużą wagę do kontroli ilości i jakości
świadczonych usług. Na podstawie tych badań można wyszczególnić następujące elementy
kontroli poziomu usług transportu miejskiego317:

316



regularność kursowania pojazdów;



realizowanie kursu na właściwej trasie;



punktualność;



zatrzymywanie się na przystankach;

M. Quidort: Ewolucja stosunków określanych w umowach zawieranych pomiędzy władzami transportowymi

i operatorami transportu drogowego i szynowego. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2003, nr 71, s. 7.
317

D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski: Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych. Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 258-259.

258



zgodność rzeczywistych parametrów eksploatowanego taboru z zakontraktowanymi;



estetykę i czystość pojazdów, dworców i przystanków;



sprawność urządzeń obsługi pasażerów (kasowniki, windy);



kompletność i adekwatność informacji dla pasażerów;



sposób prowadzenia pojazdów;



przyjazność personelu dla pasażerów (wygląd, uśmiech, mówienie dzień – dobry,
udzielanie informacji);



prowadzenie sprzedaży biletów;



zgodność pobieranych opłat z obowiązującą taryfą;



bezpieczeństwo pasażerów;



ochronę środowiska.

W Wielkiej Brytanii występuje tendencja zawierania umów służących osiąganiu wymaganych
parametrów jakościowych obsługi komunikacyjnej. Układ kluczowych parametrów tworzy
podstawę do porównań z obserwowanymi średnimi i służy do okresowego naliczania nagród
i kar. Duża liczba i szczegółowość kryteriów wprowadzanych na życzenie władz, prowadzi
do odczuwalnej poprawy funkcjonowania systemu transportowego. Uregulowania w kierunku
klienta w umowach o jakość spotyka się także w innych krajach, np. w Szwecji. Umowa
na eksploatację metra w Sztokholmie zawiera cały szereg wskaźników dotyczących pociągów, stacji i usług przewozowych dla pasażerów. We Francji, władze odpowiedzialne za organizację transportu uzależniają utrzymanie lub przedłużenie umowy od otrzymania przez
operatora certyfikatu jakości. Ponadto włączają w umowę przestrzeganie pewnej liczby kryteriów powiązanych z systemem kar i nagród. Stosowane zestawy kryteriów różnią się między
krajami. O ile niektóre kraje, jak Francja, utrzymują raczej kryteria klasyczne odnoszące się
do punktualności i czystości, to inne, jak Szwecja, dodają do nich w umowach, szczególnie
na eksploatację autobusów, kryteria dotyczące centralnej roli kierowcy w zapewnianiu jakości
usługi318.

318

M. Quidort, op. cit., s. 7-8.
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11.2. Elementy i techniki kontroli w transporcie miejskim
Kontrola funkcjonowania transportu miejskiego jest domeną organizatora, który powinien
weryfikować poziom świadczonych usług przewozowych pod względem ilościowym i jakościowym, a także pod względem prawidłowości finansowego rozliczenia wykonanych przewozów. Do podstawowych elementów kontroli funkcjonowania transportu miejskiego zaliczyć
można319:


obserwacje świadczenia usług przez przewoźników;



nadzór nad wykonywaniem zadań przewozowych przez przewoźników;



kompleksowe kontrole przygotowania przewoźników do wykonywania zadań przewozowych;



badania marketingowe.

Obserwacje świadczenia usług przez przewoźników można przeprowadzać na zewnątrz i wewnątrz pojazdów.
Obserwacje zewnętrzne wykonywane są przez przeszkolonych pracowników lub przez specjalistyczne urządzenia, pozwalające monitorować ruch pojazdów (GPS) względnie rejestrować
pokonanie ustalonych punktów kontrolnych (tzw. bramek). Są one ukierunkowane na badanie regularności, punktualności i oznakowania pojazdów oraz obniżania podłogi. Mogą być
wykonywane na wszystkich przystankach, jednak w praktyce ogranicza się liczbę punktów
pomiaru do przystanków uwzględnionych w tabliczkach rozkładów jazdy, którymi dysponują
kierowcy. Analiza zgodności wyników obserwacji z rozkładem jazdy powinna być przeprowadzona na podstawie dokumentacji trasowej (eksploatacyjnej) organizatora transportu i przewoźników.
Na Rys. 40 przedstawiono fragment karty obserwacji zewnętrznej. W zaprezentowanym
przykładzie ZKM w Gdyni zbadano osiem kursów, z których cztery odbyły się zgodnie z rozkładem jazdy (poz. 1, 4, 6, 7), trzy były nieznacznie opóźnione (poz. 2, 5, 8), jeden przyśpieszony (poz. 3). Dodatkowo stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie pojazdu w zakresie kierunku jazdy (poz. 6).

319

H. Kołodziejski, O. Wyszomirski: Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Gdyni. [W:]

Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej. „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i techników Komunikacji w Krakowie”. Zeszyt nr 50, Kraków 1996, s. 77-78.
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Punkt: Stocznia ̶ SKM Morska

Kierunek: Centrum

Data: 10-03-2007 (sobota), godz: 5:00 - 5:30

Obserwator: 554

Linia

Nr wozu

Godz.
przyj.

Godz.
podst.

Godz.
odjazd.

Napełnienie

Uwagi
obserwatora

1

S

4068

-

-

05:11

49

2

20

3064

-

-

05:12

38

3

26

3376

-

-

05:12

23

-2 (rozkł. 5:14)

4

141

5075

-

-

05:20

18

5

25

3373

-

-

05:22

25

-

6

W

5071

-

-

05:27

31

złe oznakowanie pojazdu

0

7

26

3063

-

-

05:27

34

-

0

8

28

3318

-

-

05:29

25

-

+3

L.p.

Ocena punktualności
po kontroli
0
+3
0
+2

Objaśnienia:
[ + ] ̶ opóźnienie
[ ̵ ] ̶ przyspieszenie
Wiersz zacieniowany - podstawa do nałożenia kary

Rys. 40. Karta obserwacji zewnętrznej (przykład ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

W przypadku kontroli na pętlach obserwator może dostrzec dodatkowo uchybienia w postaci:


pracy silnika na postoju powyżej 1 min;



nieprawidłowego udostępnienia pojazdu pasażerom (opóźnione podstawienie, nie obniżona podłoga, otwarcie więcej niż jednych drzwi w czasie okresu zimowego).

Analiza karty obserwacji zewnętrznej dokonywana jest przez specjalistę ds. kontroli, który
ujawnia nieprawidłowości i podejmuje decyzję czy stwierdzone uchybienie kwalifikuje się
do nałożenia kary umownej.
Obserwacje wewnętrzne powinny dostarczać informacji o odstępstwach w realizacji umów
przewozowych w zakresie:


oznakowania wewnętrznego;



estetyki pojazdu;



oświetlenia wnętrza pojazdów;



zachowania kierowcy (palenie tytoniu, przewożenie osób w kabinie, prowadzenie
prywatnej rozmowy z pasażerem; głośne słuchanie radia);



ubioru kierowcy;



sprawności kasowników;
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stanu eksploatacyjnego pojazdu;



pracy silnika na postoju.
KARTA OBSERWACJI JAKOŚCI USŁUG

KARTA OBSERWACJI JAKOŚCI USŁUG
Nr służ. Obserw.

data obserwacji

nr inw. pojazdu nr linii

.....................................

.....................................

.................................. .................

kryterium oceny
sprawność
wybranego
kasownika***
oznakowanie
liniowe
zewnętrzne
oznakowanie
liniowe
wewnętrzne

miejsce i godzina rozpoczęcia obserwacji
..........................................................................................................................................................

miejsce i godzina zakończenia obserwacji
..........................................................................................................................................................

kryterium oceny

palenie tytoniu

opis sytuacji

tak

nie

trasa / opis
nieprawidłowości
od ...............................................
do ...............................................

pasażer w kabinie

tak

nie

od ...............................................

stan estetyczny
pojazdu

tak

od ...............................................
do ...............................................

tak

sprzedaż karnetów

nie
nie

nie można ocenić

otwieranie
przednich drzwi

tak

obniżanie podłogi dla
osób niepełnosprawn.
i z wózkami

tak

przyjazność
w stosunku do
pasażerów

tak

tak

nie

kontrolka z kasownika przy
..........drzwiach

pełne
niepełne
pełne
niepełne
estetyczny
nieestetyczny

radio w pojeździe

zbyt głośno
nie można ocenić

stan
eksploatacyjny
pojazdu
ogrzewanie
w pojeździe****

dobry
zły
bez zastrzeżeń
zbyt gorąco
bardzo zimno

nie

nie można ocenić
nie

nie można ocenić

pozostałe uwagi
*** ̶ dowolnie wybrany kasownik sprawdzamy kontrolką, którą należy dołączyć
do karty oraz zaznaczyć, którego kasownika dotyczy
**** ̶ ocena w okresie jesienno-zimowym

nie**

nie można ocenić
koszula i krawat

ubiór kierowcy

wyjaśnienie
nieprawidłowości

bez zastrzeżeń

do ...............................................

rozmowa
z pasażerem*

opis sytuacji

podpis obserwatora
………………………

inny estetyczny
nieestetyczny

* ̶ rozmowa powyżej jednego przystanku
** ̶ jeżeli nie to prosimy o wyjaśnienie

Rys. 41. Karta obserwacji wewnętrznej (przykład ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Ponadto obserwator w karcie obserwacji wewnętrznej (Rys. 41) może uwzględnić sytuacje,
których wystąpienie było związane ze sposobem wykonywania pracy przez kierowcę, a mianowicie:


sprzedaż karnetów biletowych;



otwieranie przednich drzwi;



obniżanie podłogi dla osób niepełnosprawnych i z wózkami;



udzielanie informacji;



ogrzewanie pojazdów w sezonie jesienno-zimowym;



oczekiwanie na dojście pasażerów do pojazdu;
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oczekiwanie w celu umożliwienia pasażerom przesiadki z innego pojazdu.

Drugim elementem systemu kontroli funkcjonowania transportu miejskiego są działania realizowane przez jednostki nadzoru i regulacji ruchu. Jednostki te monitorują realizację usług
przewozowych i na bieżąco współpracują z przedsiębiorstwami przewozowymi. Główną rolę
w kontrolowaniu jakości usług odgrywają inspektorzy, wykorzystujący w pracy oznakowane
i uprzywilejowane w ruchu pojazdy. Do ich obowiązków należy, poza zakresem kontroli wykonywanej przez obserwatorów, kontrola:


kierowców pod względem przygotowania do pracy na linii;



sprawności eksploatacyjnej pojazdów;



stanu technicznego i dokumentacji pojazdów;



regularności i punktualności kursowania pojazdów;



sprawności kasowników.
1. Prawidłowo

2. Nieprawidłowo
̶ brak 3 cyfr

3. Nieprawidłowo
̶ zła data

1225 1003071334

1225 10030XXX34

1225 0903071334

Rys. 42. Wydruki kontrolne służące ocenie sprawności kasowników biletów (Przykład
ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: opracowanie własne.

Na Rys. 42 zaprezentowano sytuacje występujące podczas kontroli sprawności kasownika.
W poniższym przykładzie kontrola miała miejsce w pojeździe o numerze inwentarzowym
1225 (4 pierwsze cyfry wydruku), w dniu 10 marca 2007 r. (cyfry 6 – 10) o godz. 13:34 (cyfry 11 – 14). Pierwszy wydruk jest prawidłowy, w drugim przypadku kasownik nie wybił
wszystkich cyfr (części daty i godziny), na trzecim wydruku widoczna jest nieprawidłowa data
(9 marca). W przypadku niepełnego wydruku przyczyna nieprawidłowości może być obiektywna (np. kasownik został uszkodzony na trasie). Należy więc dać przewoźnikowi możliwość
naprawienia usterki, a karę nałożyć w sytuacji jej nie usunięcia w określonym czasie. Przypa-
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dek trzeci to zaniedbanie przewoźnika, który nie przestawił urządzenia przed wyjazdem
z bazy.
Kolejnym elementem systemu kontroli realizacji umów przewozowych są niezapowiedziane
kompleksowe kontrole przygotowania przewoźników do wykonywania zadań przewozowych
odbywające się przy wyjazdach z baz. Kontrole te powinny być przeprowadzane przez minimum dwie osoby ze strony organizatora z udziałem kompetentnych przedstawicieli przewoźnika i obejmować szeroko rozumiane przygotowanie pojazdów i kierowców do pracy na liniach komunikacyjnych. Szczególnie dużo uwagi podczas takich kontroli powinno poświęcać
się stanowi eksploatacyjnemu i czystości pojazdów oraz ich wyposażeniu wymaganemu w
umowach przewozowych. W przypadku kierowców kontroluje się przede wszystkim ich ubiór
oraz przygotowanie do sprzedaży karnetów biletowych. Wyrywkowo oraz w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia sprawdzana jest też trzeźwość kierowców.
Z kompleksowej kontroli przygotowania przewoźników do wykonywania zadań przewozowych
powinny być sporządzane protokoły podpisywane przez przedstawicieli obu stron jako podstawa do naliczenia kar umownych.
Ostatnim podstawowym elementem prezentowanego systemu kontroli funkcjonowania
transportu miejskiego są badania marketingowe w i poza pojazdami. W czasie ich przeprowadzania następuje weryfikacja jakości usług, czasów jazdy, wielkości popytu oraz stopnia
wykorzystania zdolności przewozowej. Na Rys. 43 przestawiono pytanie dotyczące jakości
usług wykorzystywane w badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
Gdyni.
25. Jak ocenia Pan / Pani ogólnie gdyńską komunikację miejską (nie dotyczy SKM)?
a) bardzo dobrze

b) dobrze

c)

dostatecznie d)

niedostatecznie, ponieważ:
......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

e)

nie jestem w stanie ocenić

Rys. 43. Pytanie dotyczące jakości usług w kwestionariuszu badań preferencji i zachowań
komunikacyjnych (Przykład ZKM w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Badania satysfakcji klientów mogą być również elementem wymuszania wysokiej jakości
usług. Zarząd Aglomeracji Kopenhagi, co roku poddaje tym badaniom 275 pasażerów w ra-
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mach każdego zadania przetargowego. Ocenianych jest 9 czynników w skali pięciostopniowej320:


czystość zewnętrzna i utrzymanie autobusu;



czystość wnętrza autobusu;



stan techniczny wyposażenia autobusu;



temperatura w autobusie;



wentylacja w autobusie;



wytłumienie hałasu w autobusie;



punktualność odjazdów;



kultura prowadzenia pojazdu przez kierowcę;



jakość obsługi pasażerów przez kierowcę i jego wizerunek.
KARTA SKARG I WNIOSKÓW
Proszę wypełnić poniższe rubryki identyfikujące zdarzenie:
Data zdarzenia

Nr inwentarzowy pojazdu

Godzina zdarzenia

Nr linii

Miejsce zdarzenia/ kierunek
Dokładny opis zdarzenia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię
Adres do korespondencji
Nr telefonu

e-mail

………………………..
podpis pasażera
Potwierdzenie przyjęcia skargi
Nr sprawy: ……………………….
Uwagi pracownika przyjmującego skargę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………..
podpis pracownika

Rys. 44. Karta skarg – wniosków (Przykład ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

320

M. Wolański: Model współpracy ..., op. cit., s. 35.
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Dla każdego zadania określany jest minimalny poziom satysfakcji pasażerów. Przewoźnik
może zadeklarować wyższy poziom jakości, co wpłynie pozytywnie na ocenę jego usług
w czasie przetargu. Jeśli nie uda mu się osiągnąć zamierzonego poziomu jakości, będzie musiał płacić kary, jeśli jednak satysfakcja klientów będzie większa, to otrzyma dodatkowe wynagrodzenie321.
W systemie kontroli należy dodatkowo uwzględnić skargi składane przez pasażerów. Na Rys.
44 przedstawiono przykładową kartę skarg – wniosków. Pasażer powinien mieć możliwość
wypełnienia karty na dowolnej dyspozytorni i w Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowo powinna
istnieć możliwość złożenia skargi lub wniosku telefonicznie względnie za pomocą poczty elektronicznej.
Przedstawione elementy kontroli muszą być wzajemnie skorelowane tak, aby swoim zakresem objęły jak największy obszar zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu miejskiego i jednocześnie stanowiły podstawę do kształtowania oferty przewozowej.

11.3 Organizacja i zarządzanie kontrolą w transporcie miejskim
Skutkiem procesu specjalizacji pracy w firmie jest utworzenie jednostek organizacyjnych
(stanowisk pracy, grup tych stanowisk itp.) charakteryzujących się specyficznym profilem
zadań i strukturą wewnętrzną. Jednostki te, jako elementy składowe firmy zdolne są do właściwego funkcjonowania tylko wówczas, gdy sprawnie będzie funkcjonować system ich zasileń oraz spożytkowane będą efekty ich działalności322. Organizację i zarządzanie kontrolą
funkcjonowania transportu miejskiego można przedstawić na przykładzie Wydziału Nadzoru
i Regulacji Ruchu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (organizatora transportu działającego na obszarze 10 gmin, kontrolującego wykonanie w komunikacji autobusowej i trolejbusowej ok. 19 mln wozokilometrów rocznie). Strukturę komórki wraz z liczbą etatów na poszczególnych stanowiskach zaprezentowano na Rys. 45. W ramach wydziału pracowników
podzielono na:


biurowych, pracujących w siedzibie ZKM;

321

Ibidem, s. 35.

322

A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, op. cit., s. 213-215.
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terenowych, pełniących funkcje dyspozytorów, inspektorów, kontrolerów ruchu, obserwatorów i specjalisty ds. łączności, do których kompetencji należy bezpośredni
nadzór i regulacja funkcjonowania komunikacji.
Naczelnik Wydziału

Administracja wydzialu

2

Sekcja ds. Rozliczeń i Analiz

2

1

Jednoski nadzoru i regulacji ruchu

36

Centrum Dyspozycji Ruchem

5

Punkty Nadzoru i Regulacji Ruchu

17

Zmotoryzowani inspektorzy

8

Obserwatorzy

5

Specjalista ds. łączności

1

Rys. 45. Struktura Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu ZKM w Gdyni (2007 r.)

Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy biurowi Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu ZKM w Gdyni skupieni są w ramach
administracji wydziału i Sekcji ds. Rozliczeń i Analiz.
Do podstawowych zadań administracji należy:


organizacja i koordynacja pracy wydziału (układanie grafików dyspozytorów, inspektorów, kontrolerów ruchu i obserwatorów, przygotowywanie kart kontroli i obserwacji
oraz innych druków);



planowanie kontroli i obserwacji;



analiza dokumentacji sporządzonej przez dyspozytorów, inspektorów, kontrolerów ruchu i obserwatorów;



sporządzanie zestawień, analiz i raportów z kontroli i obserwacji;



naliczanie kar za niewłaściwe świadczenie usług przez firmy przewozowe;



udzielanie odpowiedzi na skargi pasażerów w zakresie kompetencji i odpowiedzialności wydziału.

Do obowiązków Sekcji ds. Rozliczeń i Analiz należy:
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prowadzenie rozliczeń z przewoźnikami, gminami, centrami handlowymi zamawiającymi w ZKM usługi przewozowe, firmami sprzątającymi przystanki;



sporządzanie analiz awaryjności pojazdów transportu miejskiego;



określanie wskaźników regularności i punktualności funkcjonowania transportu miejskiego;



prowadzenie rejestru umów z przewoźnikami, gminami, centrami handlowymi i firmami sprzątającymi przystanki;



sporządzanie analiz napełnienia pojazdów w stacjonarnych punktach obserwacji;



prowadzenie baz danych kar , skarg i uchybień w realizacji zadań przewozowych.

W zakres dodatkowych obowiązków pracowników biurowych poza podstawowymi zadaniami
wchodzą następujące działania kontrolne:


kompleksowe kontrole czystości, estetyki i oznakowania autobusów i trolejbusów przy
porannych wyjazdach z bazy (każdy pracownik uczestniczy w przynajmniej jednej
kontroli w miesiącu);



kontrola wywiązywania się z umów przez firmy sprzątające przystanki oraz czyszczące
rozkłady jazdy (każdy z rejonów kontrolowany jest 1-2 razy w miesiącu);



prowadzenie obserwacji wewnętrznych techniką „tajemniczego klienta” w pojazdach
(każdy pracownik przeprowadza przynajmniej 5 obserwacji w miesiącu, podobnie jak
pozostali pracownicy biurowi ZKM).

Pracownicy terenowi Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu ZKM w Gdyni stanowią podsystem,
który składa się z funkcjonującego całodobowo Centrum Dyspozycji Ruchem, 5 punktów
nadzoru i regulacji ruchu, zmotoryzowanych inspektorów oraz obserwatorów prowadzących
ukryte obserwacje funkcjonowania transportu miejskiego. W skład systemu wchodzi ponadto
stanowisko specjalisty ds. łączności.
Główne zadanie Centrum Dyspozycji Ruchem to bieżący nadzór nad funkcjonowaniem transportu miejskiego oraz w przypadku wystąpienia zakłóceń regulacja ruchu na liniach komunikacyjnych. Pracujący w nim dyspozytor pozostaje w ciągłej łączności radiowej i telefonicznej
z autobusami i trolejbusami, pojazdami nadzoru i regulacji ruchu, punktami nadzoru i regulacji ruchu, firmami przewozowymi oraz służbami ratowniczymi, wchodzącymi w skład Gdyńskiego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. Centrum Dyspozycji Ruchem pełni przy okazji
rolę informacji telefonicznej na temat oferty przewozowej oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych. Udzielanie informacji przez dyspozytora ograniczono tylko do godzin wieczornych
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i nocnych oraz dni świątecznych, kiedy to nie funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta obsługujące
infolinię.
Pracę Centrum Dyspozycji Ruchem wspomaga pięć stacjonarnych punktów nadzoru i regulacji ruchu. Rola zatrudnionych w tych punktach kontrolerów ruchu polega na bieżącym monitorowaniu funkcjonowania komunikacji i - w razie jakichkolwiek zakłóceń w realizacji rozkładu jazdy - prowadzeniu regulacji ruchu pojazdów. System nadzoru i regulacji ruchu za pomocą stacjonarnych punktów daje możliwość aktywnej kontroli zgodności kursowania pojazdów
z rozkładem jazdy na większości funkcjonujących w sieci linii, dzięki czemu w większym
stopniu spełniane są najważniejsze dla pasażerów postulaty przewozowe - punktualność,
częstotliwość i niezawodność. Co najważniejsze, w razie jakichkolwiek zakłóceń w ruchu
(spowodowanych kolizjami, wypadkami, awariami infrastruktury miejskiej, itp.), ewentualna
decyzja o zmianie trasy linii lub też o wprowadzeniu do jej obsługi dodatkowej liczby pojazdów, zapada praktycznie w momencie wystąpienia zakłócenia.
Uzupełnieniem stacjonarnych punktów nadzoru i regulacji ruchu są opisane wcześniej patrole
samochodowe oraz ukryte obserwacje funkcjonowania transportu miejskiego.
W związku z potrzebą ścisłej kontroli ruchu i stanu pojazdów niektóre przedsiębiorstwa
transportu miejskiego wdrażają narzędzia wspomagające kontrolę i zarządzenie ruchem pojazdów transportu zbiorowego w mieście. Systemy wykorzystujące technologię GPS, łączność
radiową i elektroniczne urządzenia sterujące eksploatowane są m.in. w Bydgoszczy i Warszawie.
Wprowadzony w Bydgoszczy system monitorowania punktualności ruchu pojazdów zapewnia
ciągłą kontrolę ich ruchu. Komunikaty o awariach oraz przekroczeniu dopuszczalnych czasów
przejazdów przekazywane są automatycznie na tle mapy sieci drogowej. Możliwe jest również ciągłe śledzenie wybranych pojazdów. System zapewnia ponadto323:


definiowanie nowych punktów kontrolnych lub zmiany ich położenia;



automatyczne przeliczanie czasu dojazdu do przystanku (na podstawie aktualnego
stanu i położenia pojazdu);



323

łatwy sposób rozliczania i kontroli pracy kierowców;

J. Kwiecień, A. Burakiewicz, M. Malinowski: Systemy monitorowania punktualności ruchu pojazdów z wykorzy-

staniem GIS/GPS. „Transport Miejski i Regionalny” 2004, nr 9, s. 17.
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możliwość współpracy z centralnym systemem sterowania sygnalizacją świetlną
na skrzyżowaniach w celu zapewnienia pierwszeństwa przejazdu;



możliwość sprzężenia z tablicami informacyjnymi umieszczonymi na przystankach,
prezentującymi czas oczekiwania na pojazd;



łatwość reorganizacji tras pojazdów;



generowanie różnego rodzaju zestawień i raportów.

System nadzoru ruchu tramwajów eksploatowany w Warszawie obejmuje swym zasięgiem
wszystkie linie tramwajowe. Posiada funkcje kierowania ruchem i monitorowania bieżącego
stanu realizowanych zadań oraz funkcje informatyczne zbierania i przetwarzania danych.
System zainstalowany jest w Centrali Nadzoru Ruchu i połączony kablowo z czterema zajezdniami, skąd przekazywane są codziennie plany pracy brygad tramwajowych. Dane z systemu dotyczące punktualności kursów służą jako podstawa rozliczeń finansowych z ZTM.
Wykorzystanie systemu do tego celu pozwoliło na zbieranie kilku tysięcy danych dziennie
więcej, niż to było możliwe poprzednio przez kontrolerów ruchu. Dane te są obiektywne,
kompleksowe i zbierane w sposób automatyczny324.

11.4. Wykorzystanie wyników kontroli w transporcie miejskim
Każda kontrola musi opierać się na pomiarze parametrów wyniku końcowego, porównaniu
tych wyników z wzorem oraz selekcji wytworów działania na zgodne i niezgodne z obowiązującymi normami ilościowymi i jakościowymi325. Zweryfikowane z dokumentacją eksploatacyjną i rozkładem jazdy wyniki kontroli wysyłane są w formie raportów z kontroli do przewoźników. Raport z kontroli jakości usług przedstawiono na Rys. 46. W zaprezentowanym przykładzie zaczerpniętym z praktyki ZKM w Gdyni, stwierdzono 8 uchybień w realizacji przewozów.
Każda pozycja raportu zawiera:

324



datę oraz godzinę wystąpienia nieprawidłowości;



linię wraz z brygadą;



numer pojazdu;

Z. Najda: System nadzoru ruchu pojazdów w tramwajach warszawskich. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”

2002, nr 65, s. 41.
325

A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, op. cit., s. 379.
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miejsce kontroli;



wysokość kary za dane odstępstwo od standardu;



krótki opis odstępstwa od standardu.

ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
w GDYNI
Wydział Nadzoru i Regulacji Ruchu

Miesiąc: marzec 2007

Raport z kontroli jakości usług nr 17 / CR / 03 / 07
Godz.
Linia/
Nr
Brygada pojazdu rozkład. fakt.

Punkt kontroli

Kara
[zł]

Uwagi

14:25

Rolnicza
--> Witomino Leśniczówka

23

Nieobniżona podłoga dla wchodzącej osoby
niepełnosprawnej

12:44

12:41

Witomino Leśniczówka

23

Przyśpieszony przyjazd na pętlę ̶ 3 min

2268

07:45

07:47

Kacze Buki

23

Opóźniony odjazd z pętli ̶ 2 min
(przyjazd: 7:38)

181/1

2089

07:47

07:49

Kacze Buki

23

Opóźniony odjazd z pętli ̶ 2 min
(przyjazd: 7:40)

13-03-2007

150/7

2271

10:03

Energetyków
- Dworzec Gł. PKP

23

Rozmowa z pasażerem stojącym za barierką
przy kierowcy

6

13-03-2007

107/13

2035

17:28

Plac Górnośląski
--> Kacze Buki

23

Przyśpieszony odjazd ̶ 2 min
( kurs "700")

7

14-03-2007

160/13

2052

09:55

Chwarzno Apollina

23

Brak wymaganej liczby karnetów
24-godzinnych (2 szt.)

8

15-03-2007

107/6

2268

20:15

Rolnicza
--> Dąbrowa Tesco

23

Lp.

Data

1

13-03-2007

190/3

2039

14:23

2

13-03-2007

192/1

2038

3

13-03-2007

R/28

4

13-03-2007

5

17:30

20:15

Niewłaściwe oznakowanie pojazdu
̶ na wyświetlaczach: Gdynia Dw. Gł. PKP

Rys. 46. Raport z kontroli jakości usług (Przykład ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Wyniki kontroli są podstawą do porównania wartości oczekiwanych z rzeczywistymi. Na podstawie dokonanej analizy, która powinna ustalić, dlaczego wielkości otrzymywane różnią się
od wielkości pożądanych należy podjąć działania korygujące. Mają one zmierzać do zgodności mierzonych parametrów z normami. Mogą one polegać bądź na modyfikacji poszczególnych elementów realizowanych procesów, bądź na korekcie celów i planów, a tym samym
norm i standardów stanowiących kontrolne punkty odniesienia326. Analizę wyników kontroli
funkcjonowania transportu miejskiego ułatwia prowadzenie bazy danych raportów (funkcja
informacyjna kontroli). Odpowiednio skonstruowana baza danych umożliwia generowanie
zestawień i raportów wspomagających zarządzanie kontrolą. W Tabela 22 przedstawiono
strukturę kar nałożonych na przewoźników w sieci ZKM w Gdyni w 2006 r. Do trzech najczęściej występujących uchybień w realizacji przewozów w zaprezentowanym przykładzie nale-

326

Ibidem, s. 378-379.

271

żą: przyspieszony odjazd, nie obniżona podłoga oraz niewłaściwe oznaczenia liniowe. Działania korygujące podjęte przez ZKM mogą polegać na:


zwiększeniu liczby obserwacji punktualności na przystankach;



zintensyfikowaniu kontroli przez inspektorów, kontrolerów ruchu oraz obserwatorów
obniżania przez kierowców autobusów i trolejbusów podłogi wchodzącym lub opuszczającym pojazd osobom niepełnosprawnym i z wózkami oraz podczas udostępnienia
pojazdu pasażerom na pętli (dotyczy pojazdów niskopodłogowych posiadających
zdolność obniżania podłogi);



zobowiązaniu obserwatorów do zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowość oznaczeń zewnętrznych podczas kontroli prowadzonych na przystankach oraz oznaczeń
wewnętrznych podczas ukrytych obserwacji wewnątrz pojazdu;



nasileniu kontroli przez inspektorów wewnętrznych i zewnętrznych oznaczeń pojazdów na pętlach oraz podczas wyjazdów z bazy.
Tabela 22
Struktura kar nałożonych na przewoźników (przykład ZKM w Gdyni w 2006 r.)

L.p. Rodzaj nieprawidłowości

Liczba zdarzeń

Udział %

1 Przyspieszony odjazd (przystanek przelotowy)

309

17.2

2 Nie obniżona podłoga

235

13.1

3 Niewłaściwe oznaczenia liniowe (w tym brak informacji)

233

13.0

4 Pojazd brudny (wewnątrz, z zewnątrz)

161

9.0

5 Opóźniony wyjazd z bazy

126

7.0

6 Opóźniony odjazd z pętli

102

5.7

7 Opóźnione podstawienie na przystanek początkowy

100

5.6

8 Brak estetyki pojazdu

97

5.4

9 Brak informacji (np. brak inform. taryfowej, brak naklejek inform.)

87

4.8

10 Niewłaściwy ubiór kierowcy

54

3.0

11 Brak wymaganej liczby karnetów

50

2.8

12 Palenie tytoniu przez kierowcę w pojeździe

35

1.9

13 Niesprawny kasownik

34

1.9

14 Praca silnika na postoju

32

1.8

15 Przyspieszony przyjazd na pętlę

31

1.7

16 Niewypisana lub sfałszowana karta drogowa

17

0.9
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17 Pominięcie przystanku, zmiana trasy

15

0.8

18 Usterka techniczna

10

0.6

19 Nie zgłoszenie awaryjnego wyłączenia pojazdu

8

0.4

20 Brak łączności radiowej

6

0.3

54

3.0

1796

100.0

21 Inne
Suma

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Dużym udziałem w zaprezentowanym przykładzie odznaczają się również nieprawidłowości
wymienione na pozycjach 4 – brudny pojazd i 5 – opóźniony wyjazd z bazy. W celu ich ograniczenia powinno się zwiększyć liczbę kompleksowych kontroli przy wyjazdach z bazy. Przedstawione powyżej działania podejmowane przez organizatora są przejawem funkcji korygującej kontroli.
Tabela 23
Wskaźniki awaryjności (przykład ZKM w Gdyni w IV kwartale 2006 r.)

Przewoźnik

Kwartalny plan
wozokm

Udział
w planie
km [%]

Liczba
zdarzeń

Udział
zdarzeń [%]

Liczba zdarzeń/1000
planowanych
wozokilometrów

Przewoźnik 1

66 040.449

1.37

24

3.89

0.36

Przewoźnik 3

1 258 098.650

26.08

233

37.76

0.19

Przewoźnik 6

315 938.564

6.55

51

8.27

0.16

Przewoźnik 4

106 303.606

2.20

17

2.76

0.16

Przewoźnik 9

45 917.361

0.95

6

0.97

0.13

Przewoźnik 8

97 674.699

2.02

11

1.78

0.11

Przewoźnik 7

302 845.717

6.28

29

4.70

0.10

Przewoźnik 2

1 547 425.830

32.08

145

23.50

0.09

Przewoźnik 5

1 083 922.651

22.47

101

16.37

0.09

Razem

4 824 167.527

100.00

617

100.00

0.13

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania transportu miejskiego ma minimalizowanie liczby niezrealizowanych kursów. Straty kursów są najczęściej następstwem awarii
pojazdów na trasie. W Tabela 23 przedstawiono wskaźniki awaryjności pojazdów poszczególnych przewoźników w sieci ZKM w Gdyni wyrażające się liczbą awarii na trasie w przeliczeniu
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na każde 1 000 zaplanowanych wozokilometrów. W IV kwartale 2006 r. przeciętna wartość
tego wskaźnika ukształtowała się na poziomie 0.13 awarii na 1 000 planowanych kilometrów.
Najniższy z osiągniętych przez przewoźników rezultatów wyniósł 0.09, najwyższy zaś 0.36.
W Tabela 24 zaprezentowano listę najbardziej awaryjnych pojazdów (pojazdy, które uległy
przynajmniej 3 awariom). Pojazdy uznane w świetle analizy za awaryjne poddawane są
wzmożonym kontrolom przez inspektorów ZKM (funkcja korygująca kontroli). Do wszystkich
przewoźników wystosowywane są pisma z oceną osiągniętych rezultatów oraz proponowanymi przez ZKM rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie liczby awarii (funkcja kreatywna kontroli oraz funkcja instruktażowa kontroli).
Tabela 24
Lista najbardziej awaryjnych pojazdów w sieci (przykład ZKM w Gdyni w IV kw. 2006 r.)
Liczba
zdarzeń
12
9

8

7

6

Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik
Przewoźnik

3
3
1
3
2
2
3
5
3
3
2
2
2
2
3
3
3
6

Marka i Typ

Rok
produkcji

Mercedes 0405NE
Jelcz 120MT
Mercedes 0405GN
Jelcz PR110E
Neoplan N4021NF
Neoplan N4021NF
Mercedes 0405NE
Neoplan N4021NF
Jelcz 120ME
Jelcz PR110E
Neoplan N4021NF
Neoplan N4021TD
Volvo 7000A
Volvo 7000A
Jelcz 120MTE
Jelcz 120ME
Jelcz PR110E
Man NG272

1993
1999
1993
1991
1992
1992
1993
1992
1994
1989
1992
1998
2001
2002
1996
1995
1991
1992

5

Wszyscy przewoźnicy

4

Wszyscy przewoźnicy

3

Wszyscy przewoźnicy

Numer inwentarzowy
3046
3325
1224
3357
2214
2218
3063
5249
3319
3347
2220
2263
2273
2277
3310
3316
3354
6294
2023, 3055, 3066, 3334,
3342, 3376, 3379
1010, 2039, 2209, 2262,
2275, 2403, 2692
3307, 3317, 3321, 3341,
3352, 5011, 5248
6297, 6299, 7282
1015, 2213, 2215, 2217,
2269, 2274, 3050
3056, 3065, 3306, 3311,
3312, 3315, 3323
3326, 4061, 4068, 4069,
5004, 5016, 5063
5071, 5240, 5250, 5252,
6031, 6205, 6234
6291, 6292, 6298, 7017,
7862, 8021

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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Dokonując kontroli można porównać zgodność dzieła z zamiarem (ocena wyników) albo porównywać zgodność działania (procesu) z zamiarem czyli planem. W pierwszym wypadku
wychodzi się z założenia, iż ważny jest ostateczny skutek, a nie sposób jego osiągnięcia. Może to być racjonalne, gdy zdajemy sobie sprawę z wielości sposobów osiągnięcia celu, a zależy nam na nie ograniczaniu swobody ich wyboru przez kontrolowanego. Zakłada się też, że
skutki uboczne dowolnie wybranych sposobów działania nie będą miały istotnie negatywnego
wpływu na oczekiwany efekt końcowy327.

327

Ibidem, s. 375.
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12. Integracja transportu miejskiego w aglomeracjach i konurbacjach miejskich
12.1. Specyfika funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracjach i konurbacjach miejskich
Przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne związane z procesem transformacji naszego
kraju wywarły wpływ na zmiany związane z zagospodarowaniem przestrzennym i zmiany
w potrzebach przewozowych. Proces „rozlewania się miast”, zmiana funkcji poszczególnych
obszarów miejskich i podmiejskich, powstawanie nowych źródeł ruchu (centra handlowe,
centra rozrywki, osiedla, zakłady pracy) powoduje naturalny rozrost miast wykraczający
funkcjonalnie poza ich granice administracyjne. Powiązania obszarów miejskich i podmiejskich są na tyle silne, że mówi się o organizmach miejskich i zespołach miejskich. Ludzie nie
mieszkający w granicach administracyjnych miasta mówią o sobie i traktują siebie jako
mieszkańców miasta, czując poczucie więzi z obszarem i mieszkańcami obszaru miejskiego
(centralnego).
Powstawanie określonych układów osadniczych zależy od poziomu rozwoju społecznogospodarczego poszczególnych regionów i zaawansowania procesów urbanizacyjnych. Czynniki te wywierają zasadniczy wpływ na tworzenie się zespołów miast (aglomeracji, metropolii) i ich struktur wewnętrznych podlegających ciągłym przekształceniom328.
Wyróżnia się dwie formy układów osadniczych o charakterze aglomeracji:


aglomeracje monocentryczne, których funkcje społeczno-gospodarcze skupione
są wokół jednego, zdecydowanie dominującego ośrodka urbanistycznego (miasta);



aglomeracje policentryczne, w których funkcje społeczno-gospodarcze koncentrują się
wokół dwóch lub większej liczby ośrodków urbanistycznych (miast).

Szczególną formą aglomeracji policentrycznej jest konurbacja rozumiana jako zespół kilku
samodzielnych miast, z których każde ma własne, niezależne wyspecjalizowane funkcje, cza-

328

Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej, op. cit., s. 10-11.
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sami wzajemnie się uzupełniające. Funkcjonowanie konurbacji opiera się na wspólnej sieci
osadniczej lub innych urządzeniach miejskich329.
Transport miejski wykraczający poza granice administracyjne miasta powinien umożliwiać
przemieszczanie się mieszkańców powiązanych ze sobą obszarów zurbanizowanych. Odpowiedzialność za prawidłowe zorganizowanie tego transportu nie leży jednak wyłącznie
w kompetencjach jednej gminy (miejskiej) ale wszystkich gmin, a każda gmina posiada pełną
samodzielność decyzyjną w tym zakresie. Każda gmina posiada również określoną specyfikę
związaną ze swoim potencjałem politycznym, społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Decentralizacja decyzyjna jest czynnikiem wpływającym na możliwość powstawania zdezintegrowanych systemów transportu miejskiego. Ze względu na znaczenie tej problematyki dla
mieszkańców obszarów zurbanizowanych w Zielonej Księdze, czyli dokumencie programowym Komisji Europejskiej z 1996 r. dotyczącym polityki transportowej, w sposób szczególny
wskazano priorytetowe działania na obszarach mocno zurbanizowanych. W ramach celów
„Sieci Obywatelskiej” zalecono powiązania systemów transportu zbiorowego, które330:


stanowią sieci transportu lokalnego, miejskiego i ponadlokalnego;



umożliwiają przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami transportu zbiorowego i ze
środków transportu indywidualnego na transport zbiorowy;



oferują usługę dostępną dla wszystkich pasażerów biorąc pod uwagę dostępność
przestrzenną (czasową), cenową oraz techniczno-technologiczną (odpowiednie przystosowanie pojazdów i infrastruktury);



są atrakcyjne i skłaniają do częstego korzystania również posiadaczy samochodów
osobowych.

Koncepcja „Sieci Obywatelskiej” zakłada większe wykorzystanie transportu zbiorowego, kosztem podróży realizowanych przy wykorzystaniu samochodu osobowego, które powinny być
realizowane w sytuacjach wymagających wysokiej elastyczności przemieszczania lub gdy cele
podróży są rozproszone. Transport zbiorowy ma zapewniać atrakcyjny łańcuch usług w relacji „od drzwi do drzwi” poprzez331:


integrację różnych środków transportu zbiorowego;

329
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integrację transportu zbiorowego i indywidualnego;



integrację polityki transportowej z innymi politykami dotyczącymi planowania przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych, stanowienia cen.

W krajach Unii Europejskiej występuje tendencja do integracji transportu pasażerskiego
w jeszcze szerszym niż aglomeracyjny zakresie przestrzennym. Dąży się tam do kształtowania spójnego systemu przewozów pasażerskich w całych regionach administracyjnych. Uwarunkowaniami takiego procesu są332:


realizacja strategii zrównoważonego rozwoju transportu;



współkształtowanie rozwoju transportu i rozwoju przestrzennego regionu;



wykorzystanie istniejącego potencjału transportu kolejowego.

W sytuacji zintegrowania transportu pasażerskiego w regionie transport miejski staje się
elementem transportu regionalnego, organizowanego i zarządzanego w skoordynowany sposób. Jednocześnie można zauważyć zmianę funkcji ośrodka metropolitalnego i jego rosnącą
rolę w rozwoju przestrzennym regionu333. Dlatego konieczne jest zorganizowanie sprawnego
sytemu transportu zbiorowego umożliwiającego mieszkańcom dogodne przemieszczanie się
wewnątrz regionów i dostęp do obszaru metropolitalnego.
Fundamentalną kwestią jest określenie celu integracji transportu zbiorowego na obszarach
silnie zurbanizowanych i w całych regionach administracyjnych. Integracja nie może być bowiem celem samym w sobie, a przede wszystkim nie powinna być realizowana przy pomocy
rozwiązań organizacyjno-prawnych ograniczających adaptacyjność i elastyczność systemu
transportu zbiorowego. Integracja transportu zbiorowego wymaga zazwyczaj zaangażowania
dodatkowych środków publicznych, a nie ma możliwości jednoznacznej oceny, czy podjęte
działania noszą znamiona racjonalności, czy też zostały podjęte, gdyż władze samorządowe
uznały je za korzystne dla społeczności lokalnej334.
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Zintegrowany system transportu zbiorowego ma służyć pasażerom i ich oczekiwania powinny
być uwzględniane jako najważniejsze w procesie projektowania zintegrowanej oferty przewozowej. W warunkach wspomagania systemu pieniędzmi publicznymi, władze samorządowe powinny określać zadania, które mają być zrealizowane przez zintegrowany system
transportu zbiorowego w ramach polityki transportowej i w jakim zakresie ta polityka ma być
zintegrowana z polityką społeczną i gospodarczą. W związku z tym za podstawowe cele integracji transportu miejskiego można uznać:


zaoferowanie wyższej jakości usług niż w sytuacji dezintegracji transportu zbiorowego;



podniesienie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec transportu indywidualnego;



racjonalizację kosztów funkcjonowania systemu transportu miejskiego;



współudział transportu miejskiego w rozwoju miast (aglomeracji) i regionów.

Możliwość zaoferowania wyższej jakości usług przez zintegrowany system transportu, w stosunku do niezintegrowanego, należy odnosić do wszystkich postulatów przewozowych.
Najbardziej wymiernym rezultatem integracji jest skrócenie czasu podróży uzyskane dzięki
koordynacji rozkładów jazdy, stworzeniu warunków do szybszego przemieszczania się pojazdów transportu zbiorowego czy też ułatwieniu zmiany środków transportu. Niemniej jednak
ważne są i pozostałe elementy tworzące zintegrowaną ofertę przewozową, takie jak: częstotliwość, rytmiczność, punktualność, dostępność, bezpieczeństwo, bezpośredniość, niezawodność. Szczególną uwagę należy przywiązywać do konstrukcji taryfy opłat oraz odpowiedniej
informacji o usługach transportu zbiorowego335. Są to elementy uzewnętrzniające integracyjny charakter oferty i mające istotne znaczenie dla pasażerów realizujących podróże w dłuższych czasowo lub przestrzennie relacjach, dla których integracja oferty ma zasadnicze znaczenie.
Zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej powinno umożliwić podniesienie konkurencyjności podróży realizowanych transportem zbiorowym względem podróży realizowanych samochodami osobowymi. Z tego punktu widzenia zintegrowana oferta przewozowa powinna
uwzględniać postulaty osób mogących realizować przejazdy transportem indywidualnym.
Odpowiednia oferta powinna zachęcić te osoby do traktowania przejazdów transportem zbio-
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rowym jako substytutu przejazdów transportem indywidualnym. Jednocześnie należy kształtować odpowiednie zachowania komunikacyjne zachęcające do komplementarnego traktowania oferty tych dwóch rodzajów transportu.
Ocena racjonalności wydatkowania środków publicznych na zintegrowany transport zbiorowy
zależy od priorytetów władz samorządowych. Nie jest bowiem łatwym zadaniem jednoczesna
realizacja celów społecznych i ekonomicznych. O efektywności zintegrowanego systemu
transportu zbiorowego w dużej mierze decydują zastosowane rozwiązania organizacyjnozarządcze. Otwarta struktura rynku i umożliwienie wykorzystania mechanizmu konkurencji
w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem systemu transportu zbiorowego (realizacja przewozów, kontrola biletów, sprzątanie przystanków itp.) oraz sposób kontraktowania
usług sprzyjają zwiększeniu efektywności ekonomicznej systemu.
Integracja transportu miejskiego jest również czynnikiem warunkującym poziom jakości życia
w aglomeracji i wpływającym na rozwój samej aglomeracji, jak i regionu, w skład którego
wchodzi. Sprawny system transportu miejskiego przyciąga nowych mieszkańców, turystów
i inwestorów. Przyczynia się do wzrostu gospodarczego aglomeracji i współtworzy jej wizerunek. Cele i sposób realizacji polityki transportowej, konsekwencja i tempo realizacji kolejnych
działań stanowi również element oceny skuteczności władz samorządowych przez wyborców.
Dla przemieszczających się w ramach aglomeracji mieszkańców, turystów i przedsiębiorców
transport miejski jest podstawowym systemem funkcjonowania miasta.
Integracja transportu miejskiego na obszarach zurbanizowanych oznacza konieczność koordynacji procesu decyzyjnego odnoszącego się do zagadnień związanych z funkcjonowaniem
transportu zbiorowego na obszarze więcej niż jednego miasta. Władze samorządowe nie tracąc swej suwerenności mogą podejmować decyzje samodzielnie, lecz muszą brać pod uwagę
opinie i decyzje innych samorządów, które z założenia powinny uczestniczyć w procesie integracji transportu miejskiego. Brak współpracy w tym zakresie ogranicza możliwość integracji
transportu miejskiego. Granice administracyjne jednak występują i od polityki władz samorządowych zależy, czy stanowią one bariery sprawnego przemieszczania się, czy ich istnienie
jest niedostrzegalne dla użytkowników transportu miejskiego.
Konsekwencją koordynacji decyzji podejmowanych przez władze samorządowe obszarów
tworzących aglomeracje lub konurbacje jest podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego poziomu transportu miejskiego przez:
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określenie zakresu współdziałania i roli poszczególnych środków transportu w zintegrowanym systemie transportu miejskiego (metra, kolei miejskiej, tramwaju, trolejbusu, autobusu, samochodu osobowego);



zintegrowaną taryfę opłat za korzystanie z transportu zbiorowego i transportu indywidualnego;



projektowanie wspólnego dla całej aglomeracji (konurbacji) układu linii uwzględniającego zróżnicowane rozmieszczenie źródeł potrzeb przewozowych wynikających z lokalizacji osiedli mieszkaniowych, zakładów pracy, placówek kulturalno - oświatowych,
administracyjnych, punktów usługowych;



zwiększenie prędkości przejazdów przez specjalizację ważniejszych ciągów komunikacyjnych;



ochronę środowiska naturalnego.

12.2. Możliwe rozwiązania w zakresie integracji transportu
miejskiego
W Polsce do 1989 r. transport miejski rozumiany jako komunalny był zasadniczo zintegrowany. Obsługą komunikacyjną zajmowały się wojewódzkie lub miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, obejmujące zakresem działania przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Przedsiębiorstwa te miały pozycję monopolistyczną na rynku oraz łączyły funkcję organizacji i realizacji przewozów. W aglomeracjach i konurbacjach miejskich mógł dzięki temu
obowiązywać wspólny bilet. Niemniej jednak standard obsługi transportowej był na bardzo
niskim poziomie nawiązującym do realiów gospodarki socjalistycznej.
Ponadto przewozy miejskie były realizowane przez odrębne organizacyjnie przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz Polskie Koleje Państwowe. Odrębność organizacyjna przedsiębiorstw komunalnych realizujących przewozy miejskie oraz PKS i PKP powodowała dezintegrację oferowanych usług.
Wraz ze zmianą ustroju politycznego i reformą gospodarki na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym przekazano kompetencje związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, realizowanego dotychczas przez wojewódzkie i miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, władzom samorządowym. W aglomeracjach monocentrycznych
spowodowało to przejęcie (komunalizację) w całości mienia przedsiębiorstw komunikacyjnych przez gminy. W aglomeracjach policentrycznych i konurbacjach sytuacja była bardziej
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skomplikowana, bowiem nastąpił podział majątku przedsiębiorstw komunikacyjnych pomiędzy gminy tworzące dany obszar zurbanizowany. W efekcie powstały nowe przedsiębiorstwa
komunikacyjne w gminach, które nie miały dotychczas doświadczenia w tej sferze usług komunalnych. Taka sytuacja wystąpiła w aglomeracji gdańskiej i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, która nałożyła na gminy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego zaczęły kształtować oryginalne rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania transportem miejskim. Rozpoczął się proces decentralizacji zarządzania i jednocześnie
dezintegracji transportu miejskiego, szczególnie widoczny na obszarach aglomeracji.
Problematyka integracji transportu zbiorowego odnoszona zarówno do obszaru pojedynczych
miast (gmin) jak i ich zespołów pozostaje w ścisłym związku z rozwiązaniami organizacyjnozarządczymi przyjętymi przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Można wyróżnić kilka poziomów integracji transportu pasażerskiego w miastach (aglomeracjach)336:


integracja usług przewoźników transportu zbiorowego na obszarze miasta (aglomeracji);



integracja usług przewoźników transportu zbiorowego o różnym zasięgu (lokalnego
z regionalnym, krajowym, międzynarodowym);



integracja transportu zbiorowego i transportu indywidualnego.

Podstawowym sposobem integracji usług transportu zbiorowego jest łączenie ofert poszczególnych przewoźników realizujących przewozy na obszarze miasta (aglomeracji) w jedną
ofertę, tak, że pasażer swobodnie może korzystać z różnych połączeń komunikacyjnych na
obszarze objętym integracją, uiszczając, również w jednorodny sposób, za nie opłaty. Możliwe jest zróżnicowanie zakresu integracji, która może obejmować wybrane elementy oferty
przewozowej. Częściowa integracja może dotyczyć:

336



wspólnego systemu taryfowo-biletowego;



koordynacji rozkładów jazdy;



koordynacji układu linii komunikacyjnych;



wspólnego systemu informacji;

R. Tomanek: Konkurencyjność ..., s. 114.
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wspólnego standardu techniczno-eksploatacyjnego świadczonych usług;



wspólnej infrastruktury (przystanków, pętli, miejsc postojowych, pomieszczeń socjalnych, sanitariatów itp.).

Kolejny poziom integracji odnosi się do integracji usług przewoźników transportu zbiorowego
o różnym zasięgu, czyli integracji transportu miejskiego z transportem regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Najistotniejszymi elementami, które powinny zostać zintegrowane
w ramach obszaru miasta (aglomeracji) są:


infrastruktura, która powinna umożliwiać dogodne warunki przesiadania się i oczekiwania na pojazdy przedsiębiorstw transportowych realizujących przewozy o zróżnicowanym zasięgu;



system informacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o komplementarności
oferty różnych rodzajów transportu zbiorowego;



rozkłady jazdy, których koordynacja powinna polegać przede wszystkim na dopasowaniu rozkładów miejskiego transportu zbiorowego do rozkładów jazdy przewoźników
o zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, co wynika z roli dowozowoodwozowej transportu miejskiego zapewniającej dostęp pasażerów do dworców autobusowych i kolejowych oraz portów lotniczych i morskich.

Z punktu widzenia realizacji polityki zrównoważonego rozwoju i możliwości kształtowania
pożądanych zachowań komunikacyjnych ważą rolę w procesie integracji transportu miejskiego odgrywa integracja transportu zbiorowego i transportu indywidualnego. Transport indywidualny należy w tym przypadku traktować szerzej bowiem obejmuje on również podróże
piesze i rowerowe. Do kluczowych aspektów związanych z tym poziomem integracji można
zaliczyć:


wspólną infrastrukturę umożliwiającą łączenie podróży realizowanych transportem
zbiorowym i transportem indywidualnym (np. parkingi dla samochodów i rowerów
stanowiące element zintegrowanych węzłów przesiadkowych);



wspólne usługi umożliwiające łączenie podróży realizowanych transportem zbiorowym
i transportem indywidualnym (np. wypożyczalnie samochodów i rowerów, między innymi umożliwiające oddanie środka transportu w innym miejscu, niż to w którym nastąpiło wypożyczenie);
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oferowanie dodatkowych usług w zintegrowanych węzłach przesiadkowych właścicielom samochodów i rowerów (np. serwis, czyszczenie i konserwacja samochodów
i rowerów);



umożliwienie przewożenia rowerów przy pomocy środków transportu zbiorowego
(np. w wydzielonych strefach wewnątrz środka transportu, w specjalnych bagażnikach przystosowanych do przewozu rowerów);



wspólny system informacji, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej informacji o warunkach podróży w ramach systemu transportu miejskiego i możliwości korzystania
ze zintegrowanej oferty transportu zbiorowego i transportu indywidualnego;



wspólny system zarządzania ruchem umożliwiający płynne dostosowania do zmieniającego się natężenia i kierunków ruchu z uwzględnieniem określonych priorytetów
dla podróży pieszych i rowerowych oraz realizowanych transportem zbiorowym.

Integracja transportu miejskiego wymaga współpracy podmiotów oferujących usługi transportowe lub ustanowienia przez władze samorządowe regulacji transportu miejskiego zakładających konieczność integracji wybranych elementów lub całego systemu transportu miejskiego. Jednak kompetencje regulacyjne samorządu terytorialnego umożliwiające integrację
mogą okazać się niewystarczające z punktu widzenia ofert przewoźników różnych gałęzi
transportu i przewoźników realizujących przewozy o zróżnicowanym zasięgu.
Współpraca podmiotów oferujących usługi transportu miejskiego polega na jednoczeniu ich
zasobów i działań w celu wspólnej realizacji analogicznych funkcji wewnętrznych i zewnętrznych w kontaktach z odbiorcami ich usług. W przedsiębiorstwach transportu miejskiego odbiorcami usług są nie tylko pasażerowie, lecz znacznie szerszy krąg podmiotów bezpośrednio
lub pośrednio związanych i zainteresowanych działalnością tych przedsiębiorstw337. Więzi
pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi w transporcie miejskim mogą być zróżnicowane
co do ich przedmiotu i zakresu. Mogą dotyczyć różnorodnych poziomów integracji jak i poszczególnych elementów integrujących usługi transportu miejskiego.
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Współpraca przedsiębiorstw oferujących usługi na rynku transportu miejskiego może przyjmować różnorodny kształt organizacyjny i ekonomiczno-prawny i być realizowana za pomocą338:


wyodrębnionego organizacyjnie podmiotu, który może być wydzielony w ramach
struktury jednego z uczestników integracji lub może być całkowicie wyodrębnionym
podmiotem pod względem administracyjnym i organizacyjno-prawnym;



porozumień pomiędzy współpracującymi podmiotami nie powodujących tworzenia
żadnych nowych elementów strukturalnych.

Integracja transportu miejskiego związana z kształtowaniem więzi pomiędzy przedsiębiorstwami transportu miejskiego może odbywać się w układzie pionowym (wertykalnym)
lub poziomym (horyzontalnym). Zróżnicowane mogą być również formy współdziałania, których podstawą może być kooperacja lub koncentracja. Kooperacyjne formy współpracy
umożliwiają dobrowolną współpracę przedsiębiorstw zachowujących swą samodzielność
prawną i gospodarczą, natomiast koncentracja oznacza utratę części lub całego zakresu tej
samodzielności na rzecz centralnego kierownictwa, któremu podmioty integracji są podporządkowane.
Uwzględniając specyfikę funkcjonalną i organizacyjną transportu pasażerskiego w aglomeracjach najczęściej wymienia się cztery rozwiązania modelowe339:


model I - integracja przez fuzję poziomą przedsiębiorstw komunikacyjnych;



model II - integracja przez zawiązanie porozumienia taryfowego przewoźników;



model III - integracja przez utworzenie związku transportowego przewoźników;



model IV - integracja przez powołanie komunalnego związku komunikacyjnego gmin
i utworzenie na jego szczeblu zarządu transportu miejskiego.

Praktyczna adaptacyjność powyższych modeli jest determinowana przez szereg uwarunkowań wpływających na realną możliwość integracji transportu miejskiego. Rozwiązaniem
w największym stopniu zapewniającym integrację jest model IV - zakładający powołanie komunalnego związku komunikacyjnego gmin i utworzenie na jego szczeblu zarządu transportu
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miejskiego pełniącego rolę koordynatora i integratora systemu. Powolne tempo procesu integracji i wprowadzanie rozwiązań quasi integracyjnych, nie przynoszących właściwych korzyści
wynikających z integracji różnych elementów systemu transportu miejskiego oraz brak wzorcowych przykładów pełnej i kompleksowej integracji transportu miejskiego jest konsekwencją występowania barier integracji. Do podstawowych barier uzyskania pełnej integracji należy zaliczyć340:


formalno-prawną, wynikającą ze zróżnicowanych przepisów prawnych regulujących
prowadzenie działalności gospodarczej w różnych rodzajach transportu;



ekonomiczno-finansową, wynikającą z odmienności i specyfiki zasad finansowania poszczególnych systemów transportu publicznego;



techniczno-eksploatacyjną, związaną ze stosowaniem odmiennych systemów dystrybucji oraz zasad konstrukcji i wprowadzania taryf;



polityczno-społeczną, wynikającą z niechęci miast i gmin, przedsiębiorstw transportu
zbiorowego i działających w nich związków zawodowych do restrukturyzacji oraz społeczeństwa do ograniczenia zakresu ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy.

Z punktu widzenia pasażerów transportu miejskiego, najistotniejsze znaczenie ma integracja
taryfowo-biletowa, zapewniająca możliwość podróżowania na podstawie jednego biletu
wszystkimi środkami transportu publicznego na obszarze całej aglomeracji. Bariery formalnoprawna, ekonomiczno-finansowa i polityczno-społeczna, na obecnym etapie uniemożliwiają
stworzenie jednolitego systemu taryfowego, przede wszystkim ze względu na obowiązujący
zróżnicowany zakres ulg i zwolnień w opłatach.

12.3. Podmioty i przedmioty integracji transportu miejskiego
Integrację transportu miejskiego należy rozpatrywać z punktu widzenia podmiotów i przedmiotów integracji. Zakres podmiotowy integracji transportu miejskiego powinien obejmować
wszystkie podmioty, które mogą uczestniczyć we wszystkich poziomach integracji transportu
miejskiego. Do grupy tych podmiotów zaliczyć przede wszystkim należy:


przedsiębiorstwa transportu zbiorowego skoncentrowane na obsłudze przewozów
miejskich (aglomeracyjnych);
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wyspecjalizowanych i wyodrębnionych organizatorów transportu miejskiego;



przedsiębiorstwa transportu zbiorowego skoncentrowane na obsłudze przewozów regionalnych, krajowych i międzynarodowych;



wyspecjalizowanych

i

wyodrębnionych

organizatorów

transportu

zbiorowego

o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;


przedsiębiorstwa świadczące usługi uzupełniające w stosunku do usług przewozowych;



władze samorządu terytorialnego;



użytkowników transportu zbiorowego i transportu indywidualnego.

Dominującym rozwiązaniem w Polsce jest łączenie funkcji organizacji i realizacji przewozów
zbiorowych. W obsłudze przewozowej biorą udział podmioty o zróżnicowanej formie własności: komunalne, państwowe i prywatne. Występują przypadki łączenia kapitału prywatnego
z państwowym (komunalnym) jak również zaangażowania kapitału zagranicznego w strukturę majątkową przedsiębiorstw transportu zbiorowego. Ponadto w transporcie miejskim występują sytuacje, w których jedno przedsiębiorstwo realizuje przewozy jednocześnie różnymi
środkami transportu zbiorowego np. autobusami i tramwajami. Może to być czynnikiem ułatwiającym integrację, ale z drugiej strony utrudniającym przez brak weryfikacji kosztowej
(rynkowej) świadczonych usług w związku z brakiem konkurencji na rynku transportu miejskiego
Na rynku transportu miejskiego łączenie funkcji organizacji i realizacji przewozów jest najczęściej następstwem monopolistycznej struktury rynku. Jednak w kilkunastu dużych miastach zdecydowano się na powołanie zarządów transportu miejskiego, których zadaniem jest
organizacja usług transportu miejskiego i kształtowanie oferty przewozowej. Towarzyszy
temu zazwyczaj otwarcie rynku i stworzenie warunków do konkurencji w sferze podaży
usług, chociaż są również miasta, w których obsługę realizuje w dalszym ciągu monopolistyczny przewoźnik.
Na stosunkowo niewielkich rynkach monopolistyczna struktura rynku zapewnia możliwość
integracji oferty przewozowej na obszarze miasta. Niestety brak dostosowania oferty do potrzeb pasażerów i nieefektywność kosztowa monopolistycznego przewoźnika mogą powodować sytuacje, w której część potrzeb nie jest zaspokajana, co powoduje wejście w powstałą
lukę prywatnych przewoźników. W konsekwencji następuje dezintegracja systemu transportu
miejskiego na jednym lub na kilku poziomach integracji jednocześnie.
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Kolejną grupę podmiotów uczestniczących w procesach integracji stanowią wyspecjalizowani
i wyodrębnieni organizatorzy transportu miejskiego, którzy są własnością gminy lub związku
gmin. Nie występują dotychczas w Polsce przypadki prywatyzacji tej sfery działalności w ramach systemu transportu miejskiego. Nie występują również sytuacje powołania wyspecjalizowanych i wyodrębnionych organizatorów transportu zbiorowego o zasięgu regionalnym.
Bariery integracji powodują bowiem trudne do przezwyciężenia problemy uniemożliwiające
znalezienie kompromisowego i zadowalającego rozwiązania dla wszystkich uczestników integracji na tym poziomie.
Ważną rolę w procesach integracji systemu transportu miejskiego odgrywają przedsiębiorstwa świadczące usługi uzupełniające w stosunku do usług przewozowych, umożliwiające
uzyskanie kompleksowej informacji o ofercie i jej zakup, wypożyczenie samochodu lub roweru w celu kontynuacji podróży, zagospodarowanie wolnego czasu pasażerów oczekujących
na zmianę środka transportu. Istotną ich cechą jest na ogół prywatna forma własności oraz
możliwość zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaangażowanie prywatnego kapitału daje wyjątkowe możliwości innowacyjnego i elastycznego dostosowania usług
do potrzeb użytkowników transportu zbiorowego i transportu indywidualnego. Daje również
gwarancję określonej racjonalności podejmowanych działań i ich weryfikacji przez pryzmat
efektywności ekonomicznej w stosunku do uzyskiwanych rezultatów.
Przedsiębiorstwa przewozowe, organizatorzy transportu i przedsiębiorstwa świadczące dodatkowe usługi wspólnie współtworzą i oferują zintegrowane usługi transportu miejskiego.
Natomiast władze samorządowe i użytkownicy transportu miejskiego są odbiorcami ich zintegrowanej oferty. Podmioty te finansują ich działalność i w związku z tym mają określone
oczekiwania dotyczące efektywności i sprawności systemu transportu miejskiego. Efektywność należy w tym przypadku rozumieć jako porównanie kosztów do uzyskanych korzyści. W
transporcie miejskim nie jest to zadanie proste bowiem oczekiwane jest nie tylko osiągnięcie
korzyści ekonomicznych ale również społecznych i politycznych. Sprawność należy natomiast
rozpatrywać jako porównanie zaplanowanej i faktycznie zrealizowanej ilości i jakości usług.
W działalności usługowej przy tak wielokryterialnej ocenie oferty transportu miejskiego konieczne jest dotrzymanie obietnic złożonych odbiorcom usług w zakresie standardu oferty.
Istotne są rynkowa orientacja podmiotów świadczących usługi i marketingowe podejście do
odbiorców usług i kształtowania oferty. W ramach procesów integracji należy kierować się
zasadami nowocześnie pojmowanej polityki transportowej, której celem jest stworzenie
atrakcyjnego systemu transportu miejskiego współtworzącego jakość życia w miastach
(aglomeracjach). W tym kontekście należy zwrócić uwagę na kompetencje decyzyjne (regu-
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lacyjne) władz samorządu terytorialnego umożliwiające kształtowanie zasad i warunków
funkcjonowania transportu miejskiego.
Uzyskanie celów integracji transportu miejskiego wymaga, aby jej zakres przedmiotowy objął
następujące sfery:


taryfy i system biletowy;



układ linii i rozkłady jazdy transportu zbiorowego;



organizację i regulację ruchu;



system opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej oraz zasady dostępu do infrastruktury;



standard oferowanych usług i zasady dostępu do rynku;



węzły integracyjne;



dystrybucję usług;



informacje o usługach i ich promocję;



badania rynkowe i marketingowe.

Integracja taryfowo-biletowa jest jednym z najistotniejszych działań w zakresie integracji
transportu zbiorowego. Może być ona również realizowana wyłącznie jako integracja taryfowa lub biletowa. Powinno się jednak dążyć do jednoczesnego ustalenia wspólnej i wewnętrznie zintegrowanej taryfy opłat za usługi transportu zbiorowego oraz jednego wspólnego systemu biletowego. Występować mogą również rozwiązania w zakresie integracji taryfowobiletowej stanowiące integrację w niepełnym wymiarze, polegające np. na honorowaniu różnych biletów na wybranych liniach. Problemem towarzyszącym integracji taryfowo-biletowej
jest konieczność honorowania ustawowych i samorządowych uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Niejednolite regulacje w tym zakresie przyczyniają się do braku możliwości koordynacji zapisów dotyczących tych uprawnień. Zróżnicowane są również zasady
refundacji ulg ustawowych w transporcie zbiorowym o różnym zasięgu.
Coraz popularniejszym narzędziem wspomagającym wprowadzanie wspólnych rozwiązań
taryfowo-biletowych jest bilet w postaci karty elektronicznej. Podstawową zaletą tego narzędzia jest możliwość dokonywania opłat za przejazdy jedną kartą, nawet wtedy, gdy na obszarze aglomeracji funkcjonują organizatorzy transportu stosujący specyficzne dla siebie taryfy.
Do biletu elektronicznego mogą być dodawane inne aplikacje, co umożliwia jego zastosowanie przy korzystaniu z innych usług w ramach zintegrowanego systemu transportu miejskie-
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go. Ponadto bilet elektroniczny może uatrakcyjnić samą usługę przewozową np. przez łączenie funkcji biletu z legitymacją studencką, kartą dostępu do obiektów lub usług.
Podstawą integracji biletowej i taryfowej powinny być analizy efektywności ekonomicznofinansowej potencjalnych systemów taryfowych. Na podstawie wyników badań marketingowych i odpowiednich symulacji należy dokonać wyboru taryfy, która w optymalnym stopniu
zapewni, z jednej strony wymagany stopień przychodów ze sprzedaży usług, z drugiej zaś
pozwoli władzy publicznej na realizowanie funkcji społecznych i komunikacyjnych zgodnie
z zasadami prowadzonej polityki transportowej341.
Integracja układu linii i rozkładów jazdy powinna zapewnić uzyskanie określonej dostępności
przestrzennej i czasowej do usług transportu zbiorowego. Jednak głównym przejawem działań koordynacyjnych w zakresie sieci komunikacyjnej i rozkładów jazdy powinno być skrócenie czasu podróży środkami transportu zbiorowego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu zaspokojenia postulatu bezpośredniości połączeń.
Organizacja i regulacja ruchu jest w dużej mierze determinowana przez politykę transportową jednostek samorządu terytorialnego. Związana jest nie z monitorowaniem ruchu pojazdów, ale z wyznaczaniem zasad ruchu (np. priorytetu dla transportu zbiorowego, określonych
kierunków ruchu, określonych relacji) i bieżącym zarządzaniem ruchem. Ruch pojazdów
dwóch podsystemów transportu miejskiego, tj. transportu zbiorowego i indywidualnego powinien być w pełni zintegrowany. Jednocześnie sposób organizacji i regulacji ruchu należy
kształtować w nawiązaniu do możliwości uzyskania pożądanego podziału zadań przewozowych z punktu widzenia realizacji celów polityki transportowej.
Elementami, które mogą przyczyniać się również do kształtowania określonych zachowań
komunikacyjnych w trakcie realizacji podróży są system opłat za korzystanie z infrastruktury
transportowej oraz zasady dostępu do tej infrastruktury. Ten aspekt integracji może nie być
brany pod uwagę jeżeli gminy nie podejmują żadnych działań w tym zakresie. W tym przypadku, jeżeli jest to świadoma decyzja polityczna, następować będzie integracja podsystemu
transportu zbiorowego, a nie całego systemu transportu miejskiego. Zazwyczaj brak określenia zasad dostępu do infrastruktury transportowej przyczynia się do dezintegracji systemu
transportu miejskiego i obniżenia pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego względem
transportu indywidualnego.
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Zdefiniowanie wspólnego standardu oferowanych usług dla wszystkich podmiotów oferujących usługi w ramach zintegrowanego systemu transportu miejskiego i określenie zasad dostępu do rynku wpływa na ujednolicenie oferty proponowanej odbiorcom usług. Ten zakres
integracji nie odnosi się tylko do przewoźników, ale również do przedsiębiorstw świadczących
usługi uzupełniające w stosunku do usług przewozowych. Osoby korzystające z usług uzyskują dodatkową wartość wynikającą ze standaryzacji oferty i zapewnienie, że określonej
cenie zawsze będą odpowiadały usługi o odpowiednim poziomie jakościowym.
Ważnym przedmiotem integracji umożliwiającym skrócenie czasu podróży oraz umożliwiającym łączenie podróży realizowanych transportem indywidualnym i zbiorowym są węzły integracyjne. Integracja za pomocą węzłów przesiadkowych powinna służyć dogodnemu przesiadaniu się z jednego środka transportu na drugi, należący do tej samej lub innej gałęzi
transportu oraz do tego samego lub innego rodzaju transportu. Węzły integracyjne powinny
powstawać w dogodnych dla pasażerów lokalizacjach i zapewniać im nie tylko korzystne warunki zmiany środka transportu lecz kompleksową obsługę umożliwiającą uzyskanie informacji, zakup biletu czy skorzystanie z innych usług w oczekiwaniu na środek transportu. Węzły
przesiadkowe mogą spełniać poza funkcją transportową inne funkcje – przede wszystkim
usługowe i handlowe. Podstawowy standard węzła integracyjnego powinien zapewniać odpowiednią wygodę i minimalizację czasu przesiadki, odpowiednią informację i poziom bezpieczeństwa (w tym osobistego), czystość i ofertę uzupełniającą np. dostęp do Internetu, przechowalnię bagażu. Ponadto węzły integracyjne powinny dysponować miejscami postojowymi
i parkingami dla samochodów osobowych i rowerów, z których odpowiednią część należy
przeznaczyć dla osób realizujących podróże w systemach Park & Ride i Bike & Ride.
Zintegrowana dystrybucja usług powinna zapewnić ich odpowiednią dostępność. Należy
zwrócić szczególną uwagę na zaprojektowanie kanałów dystrybucji oraz wyróżnienie punktów sprzedaży umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację. Punkty sprzedaży pełnią też
istotną rolę w procesie komunikacji rynkowej i przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami rynku. Personel tych punktów (w wielu miastach ten personel stanowią również kierowcy sprzedający bilety w pojazdach transportu zbiorowego) musi mieć świadomość konieczności właściwej obsługi klientów. Jest ona bowiem niezbędna dla osiągnięcia celów stawianych
przed zintegrowanym systemem transportu miejskiego. Warto również wprowadzać nowoczesne systemy zakupów i dokonywania płatności przy wykorzystaniu technologii elektronicznej (cyfrowej).
Jednym z najłatwiejszych do osiągnięcia i jednocześnie ważnym aspektem integracji jest informacja o usługach i ich promocja. Kanały informacyjne są w dużym stopniu powiązane
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z siecią sprzedaży, ale kreowanie przekazu promocyjnego i sposób zarządzania informacją
odbywa się na najwyższych szczeblach zarządzania. Informacja powinna być kompleksowa,
wyczerpująca, zrozumiała i na bieżąco aktualizowana (dynamiczna). Przy przekazywaniu informacji również można wykorzystywać nowoczesne technologie ich przesyłania i prezentacji.
Wprowadzając wspólną informację warto ją zaprojektować dwukierunkowo, w sposób interaktywny, tak żeby móc pozyskiwać informacje od odbiorców. Dodatkowo należy wykorzystać integrację działań promocyjnych umożliwiających przekazanie informacji o usługach
na rynek oraz pozwalających kształtować pożądane zachowania komunikacyjne mieszkańców
i turystów.
Zakres badań rynkowych i marketingowych powinien być szeroki. Na podstawie tych badań
powinny być podejmowane decyzje o ofercie systemu transportu miejskiego, jak również
o pożądanym zakresie substytucji i komplementarności transportu zbiorowego i indywidualnego. Dodatkowo badania marketingowe mogą być wykorzystywane do rozliczania przychodów ze sprzedaży biletów sprzedawanych w ramach zintegrowanej oferty oraz do rozliczeń
finansowych pomiędzy uczestnikami porozumień (związków) integracyjnych.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy integracji transportu miejskiego może być zróżnicowany.
Stopień i sposób zaangażowania podmiotów integracji oraz dobór przedmiotów integracji
i nadanie im określonych właściwości warunkuje osiągnięcie określonych korzyści związanych
z procesem integracji. Najbardziej efektywna jest pełna integracja obejmująca wszystkie
podmioty i przedmioty integracji. Oznacza ona wzrost konkurencyjności podsystemem transportu zbiorowego w stosunku do podsystemu transportu indywidualnego. Należy w związku z
tym przyjąć rozwiązania organizacyjno-zarządcze, które będą wymuszały rynkową orientację
systemu transportu miejskiego powodującą konieczność podnoszenia jego jakości i weryfikacji efektywności ekonomicznej podejmowanych działań. Dotyczy to w szczególności transportu zbiorowego, który uczestnicząc w procesie integracji powinien być oceniany przez pryzmat
efektywności działalności organizatorskiej i przewozowej.

12.4. Funkcjonowanie zintegrowanego transportu miejskiego
w warunkach powołania aglomeracyjnego zarządu transportu
miejskiego
Modelem integracji umożliwiającym pełną integrację transportu miejskiego jest rozwiązanie
polegające na powołaniu komunalnego związku komunikacyjnego gmin i utworzenie na jego
szczeblu zarządu transportu miejskiego. Powołując związek komunalny gminy tworzą nową
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formę organizacyjną umożliwiającą im wzajemne współdziałanie. Rady gmin uchwalają jednolity tekst statutu, w którym określają jego zadania. Przenoszą w ten sposób na związek
prawa i obowiązki związane z realizacją określonych zadań, posiadając prawo współdecydowania o sposobie ich realizacji.
Funkcjonowanie transportu miejskiego w aglomeracji w oparciu o celowy związek komunikacyjny gmin powinno przewidywać wyraźny rozdział funkcji związanych z kształtowaniem polityki transportowej, zarządzaniem transportem miejskim i świadczeniem usług, pozostawiając
realizację dwóch pierwszych funkcji w kompetencji organów związku komunalnego, którymi
są:


zgromadzenie związku;



zarząd związku.

Poprzez powołanie związku następuje centralizacja procesu decyzyjnego bowiem decyzje
podejmują wydelegowani do zgromadzenia przedstawiciele gmin, a nie niezależnie całe rady
gmin. W skład zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin – jako
ustawowi przedstawiciele członków związku. Możliwe jest również, aby gmina miała więcej
niż jednego reprezentanta w zgromadzeniu, w zależności od liczby mieszkańców gminy.
Związek taki ma osobowość prawną i przejmując prawa oraz obowiązki gmin, związane
z realizacją zadania publicznego, ponosi pełną odpowiedzialność za swoją działalność.
Członkiem komunalnego związku gmin w obowiązujących uwarunkowaniach prawnych nie
może być samorządowe województwo, co utrudnia proces integracji ze względu na pełnienie
przez samorząd województwa roli organizatora w odniesieniu do transportu o charakterze
ponadlokalnym i transportu kolejowego. Dopuszczalne jest jednak zawieranie przez związek
porozumień z samorządem wojewódzkim, jak i z innymi gminami nie zainteresowanymi
udziałem w związku, ale zainteresowanymi integracją, bądź powierzeniem związkowi wykonania określonego zadania, które leży w jego kompetencjach. Z punktu widzenia kształtowania zintegrowanego systemu transportu miejskiego jest to istotne, ponieważ pozwala na rozszerzenie jego obszaru lub zakresu działania w oparciu o dotychczasowe struktury związku
komunalnego.
W skład komunikacyjnego związku komunalnego powinny wejść wszystkie gminy tworzące
daną aglomerację. Mogłyby do niego przystąpić także gminy sąsiednie powiązane funkcjonalnie z aglomeracją, wyrażające chęć aktywnego udziału w tworzeniu i realizacji wspólnej
polityki komunikacyjnej.
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Powołanie związku komunalnego gmin nie oznacza automatycznie pełnej integracji transportu miejskiego. Zakres integracji uzależniony jest od skłonności gmin do integracji i przekazania do związku swoich kompetencji. Zapisane w statucie związku zadania wyznaczają przedmiot integracji silnie skorelowany ze sposobem i możliwościami finansowania ich realizacji.
Zgromadzenie związku jest ciałem politycznym, które zatwierdza plany działania związku
związane z realizacją zadań statutowych oraz dokonuje okresowo oceny ich realizacji.
Do kompetencji zgromadzenia związku należy przede wszystkim:


podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w związku;



wnioskowanie do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu związku;



powoływanie i odwoływanie zarządu oraz kontrolowanie i nadzorowanie jego działalności;



uchwalanie planów finansowych związku, ocena ich wykonania oraz udzielanie z tego
tytułu absolutorium zarządowi;



uchwalanie taryf za usługi transportu miejskiego;



uchwalanie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów transportem miejskim;



podejmowanie uchwał w sprawach zasad zarządzania majątkiem związku;



realizowanie w ramach związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zlecanych związkowi przez administrację rządową;



podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia przez związek zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych w tym celu z nią porozumień;



przyjmowanie zasad i terminów oraz ustalanie wysokości stawki dla obliczenia składki
członkowskiej gmin.

Istotnym czynnikiem warunkującym skłonność gmin do pełnej integracji jest mechanizm rozliczeń związany ze zintegrowanym zarządzaniem transportem miejskim. Problem ten jest
skomplikowany ze względu na:


zróżnicowanie potencjału społecznego i gospodarczego oraz obszaru przestrzennego
gmin;



odmienne doświadczenia gmin związane z organizacją i zarządzaniem transportem
miejskim;
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zróżnicowany poziom ilości, jakości i cen organizowanych lub zamawianych usług
transportu zbiorowego przez poszczególne gminy;



rozbieżne oczekiwania poszczególnych gmin co do pożądanej ilości i jakości oferty
transportu miejskiego i kosztów jego funkcjonowania;



posiadanie własnych przedsiębiorstw i/lub organizatorów transportu zbiorowego.

Zasady rozliczeń finansowych pomiędzy członkami związku komunalnego wpływają na efektywność jego działania. Akceptacja przez wszystkich członków związku pozornie sprawiedliwego klucza rozliczeń, odnoszącego się na przykład do liczby mieszkańców, może w praktyce
doprowadzić do istotnych dysproporcji obciążeń finansowych pomiędzy członkami związku,
wynikających z braku bezpośredniego powiązania dotacji z ilością, jakością i przychodowością
usług transportu miejskiego na obszarze poszczególnych gmin. Taki mechanizm finansowania może być zastosowany jedynie jeżeli integracja ma wąski zakres i korzyści z działalności
związku na rzecz jego członków będą faktycznie proporcjonalne do wniesionych składek
członkowskich. Natomiast w przypadku pełnej integracji, niewłaściwa konstrukcja klucza rozliczeń może powodować niechęć do aktywnego uczestniczenia członków związku w procesach integracyjnych, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wystąpienia gmin
ze związku. W tej sytuacji rozwiązaniem najbardziej korzystnym jest uzależnienie poziomu
finansowania działalności związku przez jego członków od rzeczywistej różnicy pomiędzy
przychodami i kosztami funkcjonowania transportu miejskiego wyliczonej oddzielnie dla każdej gminy. Dzięki temu każda z gmin, w ramach zintegrowanej oferty transportu miejskiego,
powinna mieć możliwość płacenia za siebie i wpływania na kształt oferty przewozowej
na swoim terenie w zależności od możliwości finansowych, preferencji oraz uwarunkowań
społeczno-politycznych.
Praktyka funkcjonowania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego (KZK GOP) wykazuje, że rzeczywisty wpływ poszczególnych gmin na kształtowanie oferty przewozowej w ramach związku jest jednak ograniczony przy różnych systemach finansowania przewozów. Widać to zwłaszcza na przykładzie linii międzygminnych.
Ważną kwestią wpływającą na możliwość uzyskania pełnej integracji oraz skuteczność i tempo procesu integracji realizowanej za pośrednictwem komunalnego związku gmin jest sposób
podejmowania decyzji przez zgromadzenie związku. Decyzje podejmowane są większością
głosów w drodze głosowania, co powoduje możliwość formowania się różnych układów koalicyjnych skupionych na realizacji określonych interesów. To może powodować zniechęcenie
tych gmin, które stanowią swoistą „opozycję” i nie mają realnego wpływu na podejmowane

295

decyzje. Może to prowadzić do braku możliwości sprawnego działania, a w skrajnym przypadku do wystąpienia gminy ze związku. Dlatego należy przyjmować rozwiązania uwzględniające postulaty wszystkich członków związku, szukać jak najszerszego poparcia określonej
idei, a unikać forsowania jakiejś decyzji na zasadzie przewagi jednego głosu. Podstawą integracji jest współpraca i współdziałanie oraz uwzględnianie specyfiki każdej z gmin współtworzącej związek.
Zarząd związku jest jego organem wykonawczym. Powoływany i odwoływany jest przez
zgromadzenie związku. Na czele zarządu stoi jego przewodniczący - powoływany w odrębnym głosowaniu. Z mocy prawa do przewodniczącego zarządu związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prezydentów miast (burmistrzów). Zarząd wykonuje uchwały
zgromadzenia oraz realizuje wynikające z przepisów prawa kompetencje prezydentów, burmistrzów i wójtów w zakresie zadań przekazanych przez gminy związkowi. W realizacji zadań
własnych związku zarząd podlega wyłącznie zgromadzeniu. Zarząd wykonuje swoje zadania
przy pomocy biura związku, którego regulamin organizacyjny zatwierdza zgromadzenie.
Do najważniejszych zadań zarządu należy:


przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich
wykonywanie;



gospodarowanie mieniem związku i prowadzenie gospodarki finansowej;



badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego;



planowanie i programowanie oferty usług lokalnego transportu zbiorowego;



opracowywanie i zatwierdzanie rozkładów jazdy;



zawieranie umów z przewoźnikami;



przygotowywanie projektów taryf i opłat obowiązujących w transporcie miejskim;



sprzedaż usług transportu miejskiego;



kontrola uiszczania opłat za usługi transportu miejskiego;



określanie poziomu dotacji do usług transportu miejskiego;



kontrola ilości i jakości usług transportu miejskiego;



nadzór i regulacja ruchu pojazdów transportu miejskiego;



udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego;



promocja usług transportu miejskiego;
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utrzymywanie przystanków, pętli i węzłów integracyjnych.

Zarząd związku może bezpośrednio lub pośrednio organizować transport miejski. Może
do wykonywania określonych zadań powołać jednostki organizacyjne związku. Tak więc
podmiotem zarządzającym transportem miejskim i realizującym zadania zarządu może być
„aglomeracyjny zarząd transportu” w postaci biura związku, jak również powołana do tego
celu jednostka organizacyjna związku np. w formie spółki prawa handlowego, będącej własnością gmin wchodzących w skład związku. Za tym drugim rozwiązaniem przemawia konieczność uniezależnienia się zarządu od „ręcznego sterowania”, nacisków politycznych oraz
działania w oparciu o pełen rachunek ekonomiczny. Aglomeracyjny zarząd transportu w formie spółki powinien działać w oparciu o umowę handlową o zarządzanie transportem miejskim w aglomeracji zawartą z zarządem związku342.
System zasilania finansowego komunikacyjnego związku komunalnego gmin powinien zapewnić niezbędne środki finansowe związane z realizacją celów zintegrowanego systemu
transportu miejskiego. Muszą one pokrywać wydatki związane z samą organizacją transportu
miejskiego, kontraktowaniem usług, jak i odtwarzaniem, modernizacją oraz rozwojem taboru
i infrastruktury transportowej.
Integracja transportu miejskiego za pośrednictwem związku komunalnego szczególnie w początkowym okresie wymaga zwiększenia dotychczasowego zaangażowania finansowego gmin
w tę sferę działalności komunalnej. Bez wzrostu środków finansowych i zwiększenia poziomu
finansowania ze strony gmin trudno będzie uzyskać jakościową poprawę transportu zbiorowego i wprowadzać atrakcyjne dla pasażerów elementy zintegrowanej oferty przewozowej.
Integracja transportu miejskiego przy wykorzystaniu formuły związku komunalnego umożliwia prowadzenie skoordynowanych działań regulacyjnych w zakresie aglomeracyjnych systemów transportu zbiorowego. Jednak instytucja ta nie jest w stanie zapewnić wystarczającej
koordynacji polityki transportowej różnych szczebli samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej.
Integracyjne działania związku powinny obejmować wszystkie gałęzie i rodzaje transportu
miejskiego funkcjonujące na obszarze danej aglomeracji. Ponadto integracja transportu miejskiego w aglomeracji przez powołanie komunalnego związku gmin może stanowić punkt wyjścia do integracji transportu w skali całego regionu. Taką tendencję w zakresie integracji
transportu miejskiego można zaobserwować w Unii Europejskiej.

342

Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 198-200.
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13. Polityka transportowa miasta
13.1. Polityka transportowa a strategia rozwoju miasta
Rozwój miasta jest procesem ciągłym. Cechuje go wysoka złożoność jako systemu składającego się z podsystemów pełniących zróżnicowane funkcje. Funkcje te są wzajemnie ze sobą
powiązane, dlatego do władz miasta należy ich koordynacja, tak by niedorozwój jednej nie
wpływał negatywnie na pozostałe funkcje.
Konieczność pogodzenia przeciwstawnych celów w odniesieniu do rozwoju gospodarczego,
kwestii ochrony środowiska oraz respektowania kategorii społecznych jest dylematem, przed
jakim stoją władze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji ograniczonych
zasobów służących realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę.
W związku z tym koniecznym jest posiadanie narzędzi nadających priorytet najważniejszym
działaniom w długim horyzoncie czasowym.
Podstawą planowania długookresowego rozwoju miasta jest jego strategia. Stanowi ona akt
prawa miejscowego przyjęty uchwałą rady miasta. Określa perspektywy rozwojowe miasta
w ujęciu długofalowym. Służy identyfikacji potencjału miasta, jego walorów i perspektyw
rozwojowych oraz wskazuje możliwości ich wykorzystania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W praktyce zasadniczymi elementami strategii rozwoju miasta są:


diagnoza stanu obecnego;



wizja;



misja;



priorytety i cele strategiczne;



zadania realizacyjne;



instrumenty wdrażania i monitoringu realizacji.

Proces formułowania celów strategicznych oparty powinien być na rozpoznaniu wewnętrznych zasobów oraz otoczenia zestawionych w postaci analizy SWOT. Analiza SWOT powinna
stanowić obraz uporządkowanej dyskusji o stanie miasta, angażującej jak najszersze grono
jego „użytkowników” i być podstawą dla formułowania celów strategicznych miasta, które
w odniesieniu do zdefiniowanych grup docelowych powinny cechować się:


zgodnością z wizją oraz misją;
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wykonalnością (realizmem);



zamkniętą cezurą czasową;



określeniem jednostki (jednostek) odpowiedzialnej za realizację;



ścisłym określeniem adresata zdefiniowanych działań.

Wizja określa docelowy stan jednostki w ramach przyjętego horyzontu czasowego, natomiast
misja stanowi oświadczenie o istocie i zakresie działalności miasta, wskazując również
na jego kluczowe kompetencje i przewagi konkurencyjne. Priorytety i cele strategiczne
to zbiór działań, które umożliwiają realizację przyjętej wizji rozwoju. Zadania realizacyjne
to skonkretyzowane i uszczegółowione działania składające się na cele strategiczne.
Strategię rozwoju cechuje wysoki poziom ogólności, dlatego niezwykle ważnym jest określenie sposobu jej wdrażania i monitoringu realizacji.
Strategia rozwoju powinna być spójna z innymi dokumentami o charakterze strategicznym
(przede wszystkim ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
oraz uwzględniać uwarunkowania międzynarodowe (programy Unii Europejskiej, współpracę
międzynarodową miasta i regionu), ogólnokrajowe oraz regionalne (np. strategia rozwoju
województwa).
Strategia rozwoju powinna też stanowić podstawę dla opracowywania:


wieloletnich planów inwestycyjnych;



wniosków o umieszczanie konkretnych projektów w programach rozwojowych województw i organów administracji centralnej;



wniosków aplikacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich;



strategii (polityk) branżowych (sektorowych) oraz programów operacyjnych.

Konieczność uchwalenia odrębnej strategii branżowej poświęconej problematyce transportu
wynika z faktu, że system transportowy determinuje sprawne funkcjonowanie pozostałych
elementów miasta.
Polityka transportowa miasta to wybór określonego kierunku i metody rozwoju (przekształcenia) istniejącego systemu transportowego tak, aby był spójny z przyjętą strategią rozwoju
miasta.
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Na merytoryczną treść polityki transportowej składają się działania w zakresie343:
a) gospodarki finansowej: ustalanie opłat, taryf i dotacji;
b) potrzeb komunikacyjnych: oddziaływanie na skalę i przestrzenny oraz czasowy ich
układ;
c) infrastruktury transportu: wyznaczanie kierunków ich rozwoju;
d) organizacji ruchu: ustalanie zasad;
e) organizacji i zarządzania:
̶

wybór systemu organizacji i zarządzania transportem miejskim oraz formy
własnościowej przedsiębiorstw transportowych;
̶

wybór struktury zarządzania infrastrukturą drogową.

Polityka transportowa musi uwzględniać wielorakie aspekty:
a) społeczny i psychologiczny, związany z koniecznością zapewnienia mieszkańcom
dostępu do źródeł ruchu;
b) polityczny, wynikający z konieczności traktowania określonych działań jako elementu programu politycznego;
c) środowiskowy, determinowany koniecznością ochrony środowiska naturalnego;
d) przestrzenny, wynikający z konieczności uwzględnienia rozmieszczenia na obszarze miasta celów i źródeł ruchu oraz infrastruktury transportu;
e) gospodarczy, związany z koniecznością posiadania środków finansowych na rozwój sytemu transportowego;
f) czasowy, determinowany koniecznością osiągania celów w określonym czasie.
Wymiar strategiczny (długookresowy) polityki transportowej odnosi się do programowania
rozwoju systemu transportowego, natomiast wymiar bieżący (krótkookresowy) związany jest
z wdrażaniem rozwiązań usprawniających funkcjonowanie systemu transportowego miasta.
Polityka transportowa powinna stanowić rozwinięcie i uszczegółowienie strategii rozwoju
miasta w stopniu umożliwiającym realizację przyjętych celów strategicznych i szczegółowych.

343

Planowanie systemów transportu miejskiego. Materiały metodyczne opracowane w Instytucie Gospodarki

Przestrzennej i Komunalnej pod redakcją W. Suchorzewskiego. Warszawa 1991, s. 18.
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Przesłankami przygotowania i wdrożenia polityki transportowej miasta są:


efekty zewnętrzne towarzyszące działalności transportowej;



ograniczone zasoby i konieczność ustalenia priorytetów rozwoju poszczególnych podsystemów miasta;



możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie rozwoju systemu
transportowego;



dążenie do wzrostu efektywności wykorzystania zasobów miejskich;



dążenie do uporządkowania układu przestrzennego miasta.

Dynamika rozwoju motoryzacji indywidualnej wymusza na władzy publicznej uwzględnienie
podejścia zintegrowanego. Podejście to polega na priorytetowym traktowaniu transportu
zbiorowego a w obszarach centralnych miasta na radykalnym ograniczeniu możliwości korzystania z samochodu osobowego344.

13.2. Warianty polityki transportowej miasta
Pola, na których może odbywać się wariantowanie polityki transportowej, są ograniczone
do dwóch:


możliwości wpływania na ogólną wielkość ruchu;



podziału ruchu między różne środki transportu.

Od wielkości ruchu, zwłaszcza zmotoryzowanego, zależą wszelkie inne warianty polityki
transportowej (proekologiczna, energooszczędna itp.).
Pierwsze pole w mniejszym stopniu zależy od transportu jako takiego. Tu ma istotne znaczenie aspekt przestrzenny, a zwłaszcza ten, w którym mowa o wzajemnym rozmieszczeniu źródeł i celów ruchu, inaczej mówiąc, osiedli, zakładów pracy, usług i innych funkcji. Od transportu zależy o tyle, o ile „zastana” istniejąca infrastruktura transportowa wpływa na rozmieszczenie źródeł i celów ruchu.
Trzeba podkreślić, że pole pierwsze ma kapitalne znaczenie dla wszystkich aspektów polityki
transportowej, o których była mowa w poprzednim podrozdziale.

344

S. Cole: Applied Transport Economics. Policy, management & decision making. The Chartered Institute

of Logistics and Transport. Kogan Page, London, Sterling 2005, s. 380.
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Przez długi czas nie zdawano sobie z tego sprawy, lekceważono możliwość wpływania
na ogólną wielkość ruchu i zmniejszania w ten sposób uciążliwości z powodu transportu (dla
środowiska i mieszkańców) oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji i budowy systemu.
Wpływ kształtu przestrzennego miasta na jego transportochłonność został zbadany. W zależności od stopnia koncentracji miasta i racjonalności rozmieszczenia ludności i obiektów
generujących ruch, wymaga on przykładowo: od 65 do 92 pojazdów komunikacji zbiorowej
na 100 tys. mieszkańców, a w skrajnych wypadkach grubo ponad 100 pojazdów345.
Po sformułowaniu planu rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta przestrzenny
aspekt polityki transportowej jest przeważnie narzucony z góry. Tym bardziej jest ważne, aby
był on brany pod uwagę w trakcie opracowywania strategii rozwoju miasta (która ze względów oczywistych musi brać pod uwagę kształt przestrzenny miasta).
W pierwszym polu wariantowania polityki transportowej mieści się także bieżąca polityka
przestrzenna, rozumiana jako polityka lokalizowania obiektów o mniejszej lub większej ruchotwórczości w rejonach miasta wrażliwych na ruch.
Reasumując, możliwości prowadzenia różnych, pod względem ogólnej wielkości ruchu, polityk transportowych, można powiedzieć, że władze miasta mogą prowadzić politykę transportową, zakładającą mniejszą lub większą ilość ruchu w mieście. Konkretne warianty pojawiają
się w związku z określonymi wariantami rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta
w założonym czasie.
Obniżenie transportochłonności miasta może nastąpić jeszcze przez:


spłaszczenie szczytów przewozowych dzięki rozłożeniu godzin rozpoczynania pracy
i nauki;



rozwój telekomunikacji i telematyki.

Zmniejszenie potoków ruchu w godzinach szczytu nie wpłynie na zmniejszenie ogólnej ilości
ruchu w mieście, jednak wpłynie na poprawę warunków ruchu samochodowego, a więc
na zwiększenie płynności ruchu i prędkości komunikacyjnej, a tym samym na zmniejszenie
zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Zmniejszy się także zapotrzebowanie na tabor
w transporcie zbiorowym.
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Z. Lilpop: Wpływ zagospodarowania przestrzennego na transportochłonność komunikacji miejskiej. Raport
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Doświadczenia zagraniczne i krajowe wskazują, że możliwości wpływania na rozwój przestrzenny, a więc i na kształtowanie potrzeb komunikacyjnych, istnieją przez politykę podatkową i taryfową, zachęcającą lub zniechęcającą inwestorów do rozwijania pewnych rejonów,
a także modernizację i budowę dróg oraz podniesienie jakości transportu publicznego, obsługującego dany rejon.
W polu drugim wariantowania polityki transportowej, w którym jest mowa o podziale zadań
między różne środki transportu, warianty będą formułowane na podstawie większego
lub mniejszego udziału samochodu osobowego w obsłudze podróży zmotoryzowanych
w mieście.
Biorąc przykład z wzorców zachodnich, można mówić o:


skrajnie restrykcyjnej wobec samochodu osobowego polityce ograniczającej jego
udział w obsłudze podróży zmotoryzowanych do 5% (tzw. car free city - miasto wolne od samochodu); można uznać, że będzie to polityka bardzo proekologiczna;



umiarkowanej swobodzie użytkowania samochodu osobowego w obsłudze podróży
zmotoryzowanych, zapewniającej transportowi indywidualnemu i zbiorowemu odpowiednio 25% i 75% udział w podróżach miejskich; jest to tzw. polityka zrównoważonego rozwoju;



pełnej swobodzie użytkowania samochodu osobowego w obsłudze podróży zmotoryzowanych, co oznacza dominację samochodu osobowego.

Każda opcja polityki transportowej powinna być oceniana ze względu na koszty i korzyści
projektu, identyfikować grupy społeczne ponoszące koszty i uzyskujące korzyści oraz określać efekty krótko-, średnio- i długoterminowe346.
Spośród przedstawionych opcji polityki transportowej Komisja Europejska wyraźnie opowiada
się za polityką zrównoważonego rozwoju. W opublikowanej w Brukseli w 2001 r. tzw. Białej
Księdze, dotyczącej polityki transportowej do 2010 r. Komisja ta proponuje „(...) położenie
nacisku na popularyzowanie dobrych rozwiązań mających na celu lepsze wykorzystanie
transportu zbiorowego i istniejącej infrastruktury. Władze lokalne muszą szukać lepszych
sposobów modernizacji transportu publicznego i racjonalizacji użytkowania samochodu”.
Władze publiczne „będą musiały rozwiązać, i to szybciej niż się uważa, wielki problem zarzą-
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dzania ruchem, a w szczególności roli samochodu osobowego w wielkich centrach miejskich.
Jakkolwiek nie patrzeć na ten problem (zanieczyszczenie środowiska, zatłoczenie, braki
w infrastrukturze), społeczeństwo oczekuje, że rola samochodu musi być ograniczona”347.
W ostatniej dekadzie XX wieku większość miast, które opracowały na nowo lub zweryfikowały dotychczasową politykę transportową, zaakceptowało zasady wynikające z opcji zrównoważonego rozwoju348.
W polityce zrównoważonego rozwoju transport publiczny powinien realizować trzy podstawowe cele349:


zapewniać możliwość przemieszczeń tym wszystkim mieszkańcom, którzy nie mogą
lub nie chcą korzystać z samochodów osobowych (cel socjalny);



umożliwiać w akceptowalnym czasie podróży przemieszczanie się w obszarach, w których wykorzystanie samochodu jest niewskazane ze względów ekologicznych lub nieefektywne z powodu przeciążenia układu drogowego (cel funkcjonalny);



stanowić alternatywę dla wykorzystania samochodu osobowego (cel funkcjonalny).

Rower może przejąć zarówno część podróży pieszych, jak i podróży zmotoryzowanych, pod
warunkiem stworzenia kompletnego podsystemu rowerowego. Może on mieć znaczenie
w małych miastach oraz jako środek dojazdu w podróżach przesiadkowych.
Największe osiągnięcia w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej ma Holandia. W kraju tym
szerokie poparcie dla rowerów wynika nie tylko ze względów transportowych, ale także
zdrowotnych. Korzystanie z roweru jest tam adresowane do ok. 60% społeczeństwa, które
nie wykonuje regularnie ćwiczeń fizycznych350.
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Przykłady rozwiązań z zakresu polityki transportowej miast zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju promuje Europejska Federacja Transportu i Środowiska, której członkami są 22
organizacje pozarządowe z 35 krajów, w tym również Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego351.

13.3. Cele polityki transportowej
Wybór celów polityki transportowej miasta, przy ograniczonych zasobach, najczęściej wiąże
się z powstaniem sytuacji konfliktowych między różnymi grupami społecznymi. W sytuacjach
konfliktowych polityka ta powinna opierać się na zasadzie wzajemnych korzyści, to znaczy,
że cele polityki, sposób i tempo ich realizacji powinny mieć charakter rozwiązań kompromisowych.
Wszystkie cele polityki transportowej, niezależnie od rangi, są z sobą powiązane i współdecydują o wzajemnej realizacji. Stąd też istotną zasadą polityki transportowej jest kompleksowość i jednolitość działań we wszystkich jej obszarach.
Kompleksowość polityki transportowej przejawia się w skoordynowanym rozwoju wszystkich
ogniw transportu, w tym jego rodzajów. Przestrzeganie tej zasady jest podstawowym warunkiem niedopuszczenia do dysproporcji w rozwoju transportu miejskiego.
Jednolitość polityki oznacza natomiast, że podejmowane decyzje nie powinny się nawzajem
wykluczać. Z istoty tej zasady wynika konieczność eliminowania z polityki wszelkich działań
dających przywileje bądź dyskryminujących wybrane grupy mieszkańców.
Ważną zasadą polityki transportowej jest jej skuteczność. Podstawą zaś skuteczności jest
społeczna akceptacja jej założeń oraz realny program realizacyjny, to znaczy taki, który byłby
możliwy do wykonania pod względem technicznym i finansowym.
Generalnym celem polityki transportowej prowadzonej przez władze miasta powinno być
utrzymanie funkcjonowania transportu miejskiego przynajmniej na zadawalającym poziomie.
Miasta polskie posiadają systemy transportu, które na ogół działają jeszcze w miarę sprawnie
i nie wolno dopuścić do ich sparaliżowania przez wzrastający ruch samochodowy. Stąd jedynym możliwym wyborem jest polityka zrównoważonego rozwoju, zakładająca umiarkowane
wykorzystanie samochodu osobowego w podróżach miejskich (ok. 25% udziału w obsłudze
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podróży zmotoryzowanych), podnoszenie jakości transportu zbiorowego oraz wzrost udziału
roweru w obsłudze podróży miejskich.
Biorąc to wszystko pod uwagę, podjęte w ramach polityki transportowej działania powinny
pozwolić osiągnąć dwa cele ogólne:


ograniczanie potrzeb transportowych na obszarze miasta jako cel o charakterze długookresowym;



racjonalizację struktury przewozów i kreowanie pożądanych zachowań komunikacyjnych jako cel o charakterze bieżącym.

W generalnym ujęciu celami polityki transportowej są:


uzyskanie akceptowanego poziomu dostępności miejsc pracy, nauki, usług, wypoczynku i innych dla wszystkich grup społecznych, w tym dla osób niepełnosprawnych;



stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego;



ograniczenie kosztów podróżowania, ponoszonych przez użytkowników;



poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Przy szczegółowym formułowaniu i hierarchizacji celów polityki transportowej należy
uwzględnić:


sytuację ekonomiczną kraju oraz kondycję finansową samorządu, społeczności lokalnych i obywateli;



rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnych i aspiracje obywateli;



ogólnonarodowe cele rozwoju, wynikające z polityki państwa, oraz ogólne cele harmonijnego rozwoju miasta w zgodzie z warunkami ekologicznymi.

13.4. Narzędzia polityki transportowej miasta
Punktem wyjścia do formułowania planów i zasad polityki transportowej powinna być obiektywna ocena możliwości gospodarczych miasta i kraju. Jest to ważne stwierdzenie, bowiem
w świadomości społecznej jest głęboko zakorzenione porównywanie standardów polskich
do standardów daleko bardziej rozwiniętych krajów.
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Konieczne jest uświadomienie społeczeństwu, planistom i decydentom, jaka jest skala ograniczeń ekonomicznych, aby móc formułować i bronić realnych koncepcji i programów rozwojowych.
Przyjęcie przez władze miast strategii zrównoważonego rozwoju, jako podstawowego założenia planowania rozwoju miast i bieżącego zarządzania systemem transportowym, opartego
na realiach, jest właściwą opcją, dla wdrażania której muszą być wybrane odpowiednie narzędzia.
Sformułowana i uchwalona przez radę miasta polityka transportowa staje się prawem miejscowym, regulującym całokształt działań w sferze transportu i innych, które na transport
wpływają i z transportem mają związek.
Podstawowymi kwestiami, które winna uwzględniać przyjęta przez miasto uchwała, są352:


stosunek do motoryzacji, budowy dróg i transportu zbiorowego;



stosunek do ruchu pieszego i ruchu rowerowego;



proporcje między inwestowaniem w rozwój i modernizację, a utrzymaniem i eksploatacją;



wybór środków przewozowych;



polityka taryfowa i stosunek do subsydiowania;



zakres regulacji i sposób organizacji transportu zbiorowego.

Dodać do tego należy zasady polityki przestrzennej pod względem aspektów komunikacyjnych oraz sposoby oddziaływania na społeczeństwo w celu uzyskania akceptacji dla strategii
zrównoważonego rozwoju.
Kwestie te powinny znaleźć rozwinięcie w programie wdrożenia uchwały, uwzględniającym
pełne spektrum działań i narzędzi polityki transportowej służących do realizacji uchwały. Będą to:


studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

352



programy usprawnienia i rozwoju transportu zbiorowego;



programy modernizacyjne i inwestycyjne w zakresie transportu indywidualnego;

Planowanie systemów ... 1991, op. cit., s. 35.
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regulacje prawne, ustalające zasady funkcjonowania transportu w mieście (w tym
także mechanizmy finansowania transportu miejskiego);



programy edukacyjno-szkoleniowe.

Działania cząstkowe wypełniające wyszczególnione ramy wymagają szerszego omówienia.
W zakresie rozwoju przestrzennego miasta będą to działania pozwalające w przyszłości
zmniejszyć potrzeby transportowe mieszkańców przez stosowanie zasady mieszania ze sobą
funkcji zamieszkania i pracy oraz przez racjonalne rozmieszczenie obiektów generujących
duży ruch. Jest to zadanie dla urzędów zajmujących się planowaniem przestrzennym i gospodarczym. Działania te muszą być realizowane na etapie opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie realizacji planów, gdzie poważne
przedsięwzięcia gospodarcze powinny być analizowane pod kątem generowania ruchu i skutków rozmieszczenia ich w obszarze miasta.
Gdy mowa o planowaniu przestrzennym, należy zwrócić uwagę na problem rezerw terenowych na przyszłe urządzenia dla potrzeb transportu. Planując i projektując system transportu
w mieście (i nie tylko w mieście), należy mieć na uwadze nową sytuację, w której teren ma
określoną wartość. Rezerwując w planach teren dla urządzeń transportowych (tras, węzłów
i innych obiektów), których realizacja może nastąpić nawet za 30 lat, należy pamiętać,
że koszty tej decyzji w postaci kosztów wykupu terenu trzeba będzie ponosić już dzisiaj.
W planach zagospodarowania przestrzennego trzeba także brać pod uwagę konieczność
zróżnicowanego podejścia do roli samochodu w mieście - idea trzech stref powinna znaleźć
planistyczne odzwierciedlenie.
Koncepcję trzech stref można scharakteryzować następująco:


w strefie A (centralnej), o bardzo dużej koncentracji obiektów, stanowiących cele podróży, podstawową rolę powinien odgrywać transport zbiorowy i ruch pieszy. Spośród
różnych rodzajów ruchu samochodowego muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności potrzeby ruchu obsługującego strefę (ruch dostawczy, wywóz śmieci, obsługa
transportem zbiorowym). Ruch prywatnych samochodów osobowych powinien być
ograniczony w stopniu uzależnionym od przepustowości ulic, pojemności parkingów
i warunków środowiskowych;



w strefie B (pośredniej), o średniej intensywności zagospodarowania terenów, jest
niezbędny zarówno sprawny transport zbiorowy, jak i układ uliczny o odpowiedniej
przepustowości. Ze względu na częste przeciążenie układu ulicznego, zachodzi
na niektórych kierunkach konieczność uniezależnienia transportu zbiorowego od ru308

chu indywidualnego. W niektórych obszarach jest uzasadnione ograniczenie ruchu
samochodowego;


w strefie C (zewnętrznej), gdzie występuje mała intensywność zagospodarowania,
nie ma na ogół trudności z dostosowaniem przepustowości dróg i chłonności parkingów do potrzeb ruchu samochodowego.

Na tle koncepcji trzech stref w planie zagospodarowania przestrzennego należy wskazać trasy, w których należy zbudować urządzenia do priorytetowego ruchu pojazdów transportu
zbiorowego.
W zakresie usprawnienia transportu zbiorowego konieczne jest:


prowadzenie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych w układzie transportowym
miasta, w tym zwłaszcza tych, które umożliwiają dalszą poprawę jakości funkcjonowania transportu zbiorowego i zapewnienie priorytetu dla ruchu jego pojazdów (wydzielone pasy ruchu i dostosowanie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów transportu
zbiorowego, budowa węzłów integracyjnych, zakup taboru);



podjęcie działań proekologicznych i energooszczędnych przez zbadanie uzasadnienia
dla zastosowania trakcji „czystej”, np. elektrycznej, i określenie obszarów kolizji
transportu ze środowiskiem w stanie istniejącym i przewidywanych w przyszłości
w celu doprowadzenia do minimalizacji konfliktów środowiskowych;



stworzenie podsystemu transportu dla osób niepełnosprawnych;



monitorowanie ruchu, mające na celu optymalizowanie wykorzystania taboru przez
wybór środków odpowiednio do wielkości potoków pasażerskich i długości podróży
oraz optymalizowanie układu tras, linii i częstotliwości kursowania pojazdów.

W zakresie transportu indywidualnego niezbędne jest prowadzenie działań, mających na celu:


hamowanie wzrostu ruchu samochodowego przez tworzenie w mieście stref o ograniczonej dostępności dla samochodów i stosowanie odpowiedniej polityki parkingowej
(płatnego parkowania);



promowanie ruchu pieszego i rowerowego przez tworzenie stref ruchu pieszego
w śródmieściu i centrach dzielnicowych oraz podsystemów rowerowych dla codziennych podróży do pracy, szkół, usług i rekreacji;



tworzenie przywilejów w przejazdach i parkowaniu dla samochodów osobowych
o większym napełnieniu (carpooling i carsharing).
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W zakresie regulacji prawnych i finansowania transportu miejskiego pierwszorzędne znaczenie ma:


stworzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w transporcie zbiorowym,
zawierającego także system zachęt do korzystania z transportu zbiorowego, np. bilety
miesięczne upoważniające do bezpłatnego parkowania samochodów i rowerów
na stacjach przesiadkowych;



wprowadzenie opłat za korzystanie z wybranych dróg lub dróg w wybranych obszarach miasta;



stworzenie stabilnego systemu finansowania transportu zbiorowego, zapewniającego
pokrycie bieżących wydatków eksploatacyjnych i uzyskanie dodatkowych środków inwestycyjnych.

W zakresie edukacji i szkolenia pożądane jest:


stworzenie programów promujących wśród społeczeństwa proekologiczne zachowania
transportowe;



podjęcie kampanii w środkach masowego przekazu i w szkołach, przekonującej
do strategii zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego;



opracowanie i zapoznanie społeczeństwa ze scenariuszem przedstawiającym sytuację
transportową miasta w wypadku nieograniczonego użytkowania samochodów osobowych i upadku transportu zbiorowego.

Należy podkreślić, że warunkiem skuteczności zastosowania omówionych narzędzi realizacji
polityki transportowej jest jednoczesne prowadzenie działań i wprowadzanie nowych rozwiązań tak, aby wyraźny wzrost atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym wyprzedzał
ograniczenie ruchu samochodów osobowych. Stworzenie konkurencyjnej alternatywy
dla podróży samochodem osobowym jest warunkiem społecznego przyzwolenia do podjęcia
wyżej wymienionych działań.
Efekty prowadzonej polityki transportowej będą zależeć od komplementarności środków
i wysiłków. Informowanie i przekonywanie społeczeństwa niewiele zdziała, jeżeli realny wybór będzie ograniczony. Dlatego też należy podkreślić raz jeszcze, że polityka transportowa
miasta powinna być wprowadzona uchwałą rady miasta, która zainicjuje opracowanie programu jej realizacji. Program ten powinien określić szczegółowe zadania, terminy i podział
odpowiedzialności za realizację tych zadań.
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Jednak doświadczenia kilku lat jakie upłynęły od sformułowania polityki transportowej przez
pierwsze miasta w Polsce świadczą, że sam fakt zadeklarowania polityki zrównoważonego
rozwoju nie wystarczy do rozwiązania problemów transportowych miasta, w tym do zahamowania wzrostu zatłoczenia ulic ruchem samochodowym i poprawy stanu transportu zbiorowego353. Brak jest znaczących postępów w ewolucji transportu do stanu zrównoważenia.
Przyczyny tego stanu są złożone a wśród najważniejszych można wymienić354:


brak zintegrowanej polityki rozwoju przestrzennego i transportu, co poprzez rozproszenie mieszkalnictwa i innych funkcji miejskich wymusza na społeczeństwie coraz
szersze korzystanie z samochodu osobowego;



brak prawdziwego poparcia ze strony znacznej części polityków dla transportu zbiorowego z jednoczesnym ograniczaniem swobody ruchu samochodowego, co wynika
z obawy narażenia się opiniotwórczym elitom społeczeństwa, jak wiadomo wysoce
zmotoryzowanym.

Jednak zdając sobie sprawę z długotrwałości procesu ewolucji transportu do stanu zrównoważenia konieczne jest uzmysłowienie społeczeństwu, że musi być to proces nieuchronny
jeśli mamy uniknąć paraliżu komunikacyjnego w naszych miastach.

353

W. Suchorzewski: Polityka transportowa w miastach – wnioski dla miast polskich wynikające z trendów

w krajach Unii Europejskiej i OECD. II Szczyt Gospodarki Komunalnej. Materiały konferencyjne „Firma i Rynek”
2001, suplement nr 2. Szczecin 2001, s. 146.
354

A. Rudnicki, W. Starowicz: Transport miejski - ekspertyza do polityki transportowej państwa i narodowej stra-

tegii rozwoju transportu. „Transport miejski i regionalny” 2005, nr 7-8, s. 2.
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14. Badania rynkowe i marketingowe w transporcie
miejskim
14.1. Istota i obszary badań rynkowych i marketingowych
w transporcie miejskim
Badania rynkowe i marketingowe, jako przedmiot zainteresowania teoretyków i praktyków są
różnie definiowane, w zależności od podejścia do istoty, metod i zastosowania badań.
Definicje koncentrujące się na zastosowaniu badań rynkowych i marketingowych rozwijają
problematykę potencjalnych obszarów zainteresowania traktując je jako: „system informowania kierownictwa, system wczesnego ostrzegania, czynniki identyfikacji potrzeb, system
informacji strategicznej, system monitorowania i wywiadu gospodarczego”355.
Definicje, które koncentrują się na czynnościach i metodach badań, najczęściej definiują badania rynkowe i marketingowe jako „proces gromadzenia informacji, odpowiedniego ukierunkowania i zbierania danych oraz analizy wyników, a także komunikacji wniosków i ich
implikacji”356.
Do podstawowych efektów badań rynkowych i marketingowych należy zaliczyć357:


dane, które są przekształcane w informacje;



informacje, które generują wiedzę;



wiedzę, która wraz z informacjami stanowi podstawę podejmowanych decyzji;



efekty osiągane przez przedsiębiorstwo w wyniku wykorzystania informacji i wiedzy
z badań marketingowych przy podejmowaniu decyzji.

W transporcie miejskim powinno się prowadzić następujące badania:


zewnętrznych warunków działania;



wewnętrznych warunków działania;

355

S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2002, s. 5-17.

356

G.A. Churchill: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa 2002, s. 26.

357

M. Jaciow: Efektywność badań marketingowych. „Marketing i Rynek” 2007, nr 2, s. 4.
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instrumentów działania;



wyników działania;



bieżących zjawisk i procesów rynkowych oraz przyszłej sytuacji rynkowej.

Badania zewnętrznych warunków działania transportu miejskiego obejmują:


przepisy prawne regulujące działalność przewozu osób w transporcie zbiorowym;



normy i standardy techniczno-technologiczne, jakie powinny być spełnione przy
przewozie osób;



podmioty rynku według gałęzi transportu i ich udziału w przewozach, wielkość poszczególnych przedsiębiorstw przewozowych, systemy organizacji i zarządzania transportem miejskim;



potrzeby przewozowe ludności, popyt potencjalny i efektywny oraz zachowania komunikacyjne i preferencje mieszkańców obszarów zurbanizowanych;



segmentację i cechy popytowej strony rynku usług transportu miejskiego miejskiej
według przyjętych kryteriów (płci, wieku, statusu społeczno-zawodowego, statusu
motoryzacyjnego, miejsca zamieszkania);



segmentację i cechy podażowej strony rynku usług transportu miejskiego według
przyjętych kryteriów (liczby pojazdów, struktury wiekowej pojazdów, rodzaju taboru,
itp.).

W zakres badań warunków wewnętrznych funkcjonowania transportu miejskiego wchodzą:


techniczno-technologiczne aspekty wytwarzania usług przewozowych (środki transportu najnowszej generacji, trendy rozwojowe pojazdów i sposobów świadczenia
usług);



zasoby finansowe, jakimi dysponują przedsiębiorstwa transportu miejskiego i sposoby
ich pozyskiwania (sprzedaż usług przewozowych, dotacje celowe, refundacje z tytułu
stosowania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy), zasoby rzeczowe (tabor i infrastruktura) i ludzkie (mobilność, wykształcenie, stopień przygotowania zawodowego
pracowników).

Badania instrumentów oddziaływania firmy na rynek dotyczą produktu, ceny dystrybucji
i promocji, przy czym w przypadku badań usług polegają one głównie na analizie relacji pomiędzy zachowaniami i preferencjami mieszkańców a parametrami usług. W ramach badań
w tym zakresie powinno się zmierzać przede wszystkim do uzyskania informacji o:
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zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkańców, ich ewolucji i kierunkach zmian;



stopniu dostosowania właściwości (parametrów) usług do preferencji komunikacyjnych mieszkańców;



stosunku mieszkańców do właściwości (parametrów) usług;



stopniu zaspokojenia potrzeb i popytu;



decyzjach podejmowanych przez mieszkańców w stosunku do usług przewozowych;



czynnikach determinujących wybór usług przewozowych.

Badania powinny również uwzględniać charakterystyczne cechy usług przewozowych i ograniczenia z nimi związane, do których zalicza się:


brak materialnego efektu;



nierozdzielność z osobą wykonawcy;



nietrwałość;



niemożliwość nabycia prawa własności;



znacznie utrudnioną standaryzację.

Badania związane z ceną dotyczą elastyczności cenowej popytu, podstaw kształtowania cen
i sposobów ich różnicowania. Ceny powinny być badane w sposób umożliwiający określenie
podatności rozwiązań taryfowych na intensyfikację przychodów ze sprzedaży usług przewozowych.
Badania związane z dystrybucją obejmują przede wszystkim organizację sprzedaży usług,
a więc funkcjonowanie tzw. kanałów dystrybucji. W badaniach tych należy ocenić udział pośredników w sprzedaży usług oraz udział poszczególnych kanałów dystrybucji w ich sprzedaży. W ramach badań dystrybucji należy uwzględnić również czynniki kształtujące politykę
dystrybucji, a w szczególności358:

358



lokalizację miejsc sprzedaży usług;



rodzaj miejsc sprzedaży;



szerokość asortymentu;

K. Grzelec: Specyfika działalności marketingowej w komunikacji miejskiej. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej”

2004, nr 76, s. 40.
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formy sprzedaży.

Badania związane z promocją obejmują celowość, skuteczność i efektywność poszczególnych
instrumentów promocji i służą ustaleniu jej optymalnej struktury.
Badanie celowości działań promocyjnych powinno polegać na ustaleniu odpowiedzi na pytania:


czy cele promocji zostały właściwie określone?



czy poszczególne działania promocyjne są spójne?



czy właściwy jest dobór mediów?



czy działania promocyjne uwzględniają przyjęte uwarunkowania w zakresie kształtowania usługi, cen i dystrybucji?

Analiza skuteczności działań promocyjnych w transporcie miejskim powinna koncentrować się
na badaniu stopnia informowania o zakresie jego funkcjonowania i ewentualnych korzyściach
wynikających ze skorzystania z jego usług. Badania skuteczności powinny w szczególnym
stopniu uwzględniać segment użytkowników samochodów osobowych.
Badania efektywności promocji usług transportu miejskiego są szczególnie trudne i obarczone dużym ryzykiem błędu – po pierwsze ze względu na ogólne trudności badania efektywności działań promocyjnych, a po drugie ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.
W praktyce, uwzględniając specyfikę usług transportu miejskiego prowadząc badania promocji należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania:


czy kontakt z klientem podczas sprzedaży został optymalnie wykorzystany?



czy działania promocyjne wpływają na ocenę jakości obsługi?



czy w odbiorze usługa jest postrzegana jako produkt materialny, poprzez doradzanie,
udzielanie informacji i zwracanie uwagi na niepowtarzalne cechy usługi?



czy działania w zakresie informacyjnej funkcji public relations spełniają oczekiwania
klientów?

Badania rezultatów działania przedsiębiorstwa transportu miejskiego obejmują:


wyniki sprzedaży;



udział przedsiębiorstwa w rynku;



wizerunek przedsiębiorstwa w oczach pasażerów i mieszkańców.
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Na badania wyników sprzedaży składają się analizy kształtowania się wielkości sprzedaży
w różnych przekrojach. Należy w nich uwzględnić wielkości fizyczne i wartościowe, zarówno
w ujęciu bezwzględnym, jak i wartościowym, w przekroju rodzaju usług, terytorialnych obszarów działania i grup użytkowników stanowiących tzw. segmenty rynku.
Badania udziału przedsiębiorstwa w rynku polegają na określeniu jego udziału w szeroko
rozumianym rynku przewozów, a więc zarówno w stosunku do samochodów osobowych, jak
i przedsiębiorstw transportowych stanowiących konkurencję. Podczas badań udziału przedsiębiorstwa w rynku należy pamiętać, że jego poziom determinują pojemność rynku, liczba
konkurentów oraz działania marketingowe i sprzedażowe firmy oraz konkurentów.
Badania wizerunku przedsiębiorstwa obejmują przede wszystkim analizy związane ze sposobami postrzegania działalności przedsiębiorstwa przez pasażerów i mieszkańców. Ze względu
na niematerialny charakter usług przewozowych i wynikającą stąd specjalną rolę pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem (udzielanie informacji, porady, specjalna obsługa niektórych gup klientów), w ramach badań wizerunku ocenie powinny być poddawane
poszczególne grupy zawodowe.

14.2. Badanie potrzeb przewozowych i popytu na usługi transportu miejskiego
Przedmiotem badań potrzeb przewozowych jest ich wielkość z uwzględnieniem relacji przestrzennych, celów i okresów (dnia tygodnia i godzin), w odniesieniu do których są zgłaszane.
Zakres podmiotowy tych badań dotyczy mieszkańców i pasażerów transportu miejskiego,
natomiast zakres przestrzenny badań najczęściej obejmuje359:


przystanki i pojazdy;



gospodarstwa domowe;



zakłady pracy;



kasy biletowe.

Podczas prowadzenia badań popytu na usługi transportu miejskiego należy wyodrębnić dwa
rodzaje popytu:

359

K. Grzelec: Wykorzystanie wyników badań marketingowych w analizach popytu w komunikacji miejskiej

na przykładzie Gdyni. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2006, nr 88, s. 7.
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efektywny, łatwiejszy do zbadania i oceny, wyrażający się zrealizowanymi podróżami
w warunkach oferowanych przez przedsiębiorstwa transportu miejskiego;



potencjalny, znacznie trudniejszy do oszacowania, składający się z części podróży
realizowanych transportem indywidualnym oraz potrzeb przewozowych, które z różnych względów nie ujawniają się na rynku.

W przypadku badania popytu potencjalnego badanym osobom trudno jest wyobrazić sobie,
w jaki sposób będą zachowywały się w przypadku zmian w ofercie przewozowej lub polityce
transportowej miasta, a w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo rozbieżnej rzeczywistej reakcji w stosunku do oczekiwanej360. Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzi na
pytania związane z potrzebami przewozowymi są obarczone błędem związanym z ogólnie
przyjętą świadomością wpływu wyników badań na późniejsze kształtowanie oferty przewozowej a w związku z tym deklarowania większych potrzeb przewozowych niż ma to miejsce
w rzeczywistości.
Do podstawowych przyczyn odstąpienia przez pasażerów od realizacji podróży transportem
zbiorowym pomimo występowania potrzeby przewozowej należy zaliczyć:


brak odpowiedniej oferty przewozowej;



brak środków finansowych potrzebnych do realizacji przewozu.

W przypadku badań użytkowników transportu indywidualnego należy zdefiniować warunki,
które powinny zostać spełnione, aby określone podróże indywidualne zostały zastąpione
zbiorowymi.
Zakres badań potrzeb przewozowych powinien obejmować ich wielkość w odniesieniu do:

360



tras;



linii;



okresów czasu;



relacji przewozu;



celów podróży;



rodzajów środków transportu.

O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku ..., s. 108.
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Badania popytu efektywnego służą przede wszystkim do określenia liczby i struktury pasażerów oraz do analizy na tej podstawie poziomu rentowności poszczególnych linii komunikacyjnych z dokładnością nawet do pojedynczych kursów.
W ramach popytu efektywnego powinno się ustalić strukturę pasażerów według rodzajów
posiadanych biletów, a także określić liczbę pasażerów posiadających prawo do przejazdów
ulgowych i bezpłatnych z podziałem na tytuły uprawniające do ulgi lub przejazdu bezpłatnego. Badania struktury biletów należy powiązać z badaniami wykorzystania biletów okresowych, służącymi ustaleniu jednostkowej ceny przejazdu.
Linia: 146

Powsz.

Sob.

Godz. odjazdu:

ulg.

1.00 zł

norm.

2.00 zł

ulg.

1.50 zł

Niedz.

2007

Data:
Suma:

Suma:

Suma:

3.00 zł

norm.
mies. ulg.

38.00 zł

mies. nor.

76.00 zł

mies. ulg.

43.00 zł

mies. nor.

86.00 zł

mies. ulg.

48.00 zł

mies. nor.

96.00 zł

mies. ok.

105.00 zł

24 h

4.50 zł

24 h

9.00 zł

Kier. do:

Imię i nazw.:

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
Suma:
D - Dzieci w wieku od 4Suma:
do 7 lat
S - Studenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i policealnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 21 lat
T - Studenci szkół wyższych
E - Emeryci i renciści
K - Kombatanci
M - Młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież
niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w
wieku 18 - 30 lat
EURO - Uczniowie i studenci legitymujący się kartą
EURO 26 lub kartą ISIC wydanymi poza granicami RP

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
Bd - Dzieci w wieku do 4 lat (z wózkiem dziecięcym
lub bez)
Bn - Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do
przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na
podstawie legitymacji przedszkolnej
Bu - Uczniowie niepełnosprawni na podstawie
legitymacji szkolnej
Bt - Niepełnosprawni uczestnicy terapii zajęciowej
Bc - Dzieci i młodzież nie objęta obowiązkiem
szkolnym wskutek choroby lub niepełnosrawności
Bo - Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
na podstawie zaświadczenia (bez dziecka tylko na
trasie dom - szkoła)
Bh - Honorowi dawcy krwi I stopnia
Bw - Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Bi - Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi
oraz osoby represjonowane oraz ich przewodnicy
Bs - Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz
samodzielnej egzystencji (osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności) oraz ich przewodnicy
POSEŁ - Posłowie na sejm i senatorowie
Be - Ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i towarzyszący im przewodnicy
ZKM - Osoby legitymujące się biletem pracowniczym
RAT - Przewodnicy z psami ratowniczymi
Z - Żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń w
trybie natychmiastowym (na podstawie kart powołania)

Inne

wpisz nominał i ew. ulgę!

Uprawnienia
Gapowicze
SUMA W KURSIE:

SUMA W KURSIE:

SUMA W KURSIE:

Rys. 47. Karta rejestracji biletów posiadanych przez pasażerów (przykład ZKM w Gdyni
w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Badanie struktury biletów posiadanych przez pasażerów służy przede wszystkim:


określeniu przychodowości linii komunikacyjnych (z dokładnością do pojedyńczych
kursów);



oszacowaniu utraconych przychodów z tytułu uprawnień części pasażerów do przejazdów ulgowych i bezpłatnych;
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oszacowaniu poziomu dotacji do świadczonych usług;



określeniu wielkości przejazdów tzw. „gapowiczów”, czyli pasażerów podróżujących
bez wymaganego biletu.

Przykład karty służącej do rejestracji biletów posiadanych przez pasażerów przedstawiono
na Rys. 47.
W przypadku badań mających na celu oszacowanie utraconych przychodów z tytułu uprawnień części pasażerów do przejazdów ulgowych i bezpłatnych należy pamiętać o prawdopodobnej zmianie zachowań komunikacyjnych części pasażerów w przypadku utraty uprawnień
obowiązujących podczas prowadzonych badań.
Karta pomiaru napełnienia

Suma osób wsiadających

[ ][ ]
CISOWA SKM

Rok

Piaskowa

Kcyńska

[ ][ ]
CHYLONIA DWORZEC PKP

Miesiąc

Pucka

[ ][ ]
Leszczynki SKM

Dzień

Zamenhoffa

MORSKA - ESTAKADA

Kalksztajnów

Grabowo

Mireckiego

STOCZNIA SKM - MORSKA

Niedziela [ ]
Bpa Okoniewskiego

Warszawska

Gdynia Dworzec Gł. PKP Wolności

WITOMIŃSKA

Traugutta

Żwirki i Wigury

Wybickiego

Skwer Kościuszki

PLAC KASZUBSKI

Plac Kaszubski

Sobota [ ]

Działdowska

Imię i nazwisko.............................................................Nr wozu..............Zespół..............

Powszedni [ ]
Gdynia Dworzec GŁ. PKP Hala

Godz.
Odj. ParaWg
metr
rozkł.

GDYNIA DWORZEC GŁ.
PKP

Linia 22

Wys.
Ws.
W poj.
Przyj.
Odj.
Wys.
Ws.
W poj.
Przyj.
Odj.
Wys.
Ws.
W poj.
Przyj.
Odj.
Wys.
Ws.
W poj.
Przyj.
Odj.
Wys.
Ws.
W poj.
Przyj.
Odj.

Rys. 48. Karta pomiaru napełnienia służąca do obserwacji wewnątrz pojazdu (przykład
ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Podstawową metodą wykorzystywaną podczas badań popytu efektywnego jest obserwacja.
Obserwator może prowadzić badanie przebywając wewnątrz pojazdu (w przypadku badania
skoncentrowanego na określonej linii lub odcinku trasy danej linii) lub na zewnątrz (w przypadku badań związanych z przepływami potoków pasażerskich na określonych przystankach). Obserwacja może być jawna, gdyż świadomość pasażerów o prowadzonych badaniach
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nie wpływa na poziom napełnienia pojazdów oraz powinna być standaryzowana. W celu
standaryzacji obserwacji wyniki powinny być rejestrowane na specjalnie przygotowanych
instrumentach pomiarowych (kartach obserwacji). Przykłady kart pomiarowych służących
do pomiarów napełnienia prowadzonych z zewnątrz i wewnątrz pojazdu przedstawiono
na Rys. 48 i Rys. 49.
Punkt obserwacyjny …..………..………………….

Kierunek …….……………………………………

Data …...…….

Godz. rozp. i zak. .…………….

Obserwator ………………………………………

Linia

Nr inwentarzowy poj.

Napełnienie
(przyjazd)

Godz.
przyjazdu

Godz.
odjazdu

Napełnienie
(odjazd)

Rys. 49. Karta pomiaru napełnienia służąca do obserwacji z zewnątrz pojazdu (przykład
ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Podczas badań prowadzonych wewnątrz pojazdów podstawowym zadaniem obserwatora jest
liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach oraz osób
pozostających w pojeździe pomiędzy przystankami. Osoba prowadząca badania powinna
na bieżąco porównywać i weryfikować dane w celu szybkiej korekty ewentualnych błędów.
Obserwacja prowadzona wewnątrz pojazdu przez doświadczonego obserwatora pozwala
określić liczbę pasażerów z błędem nie przekraczającym 3 - 5% przy zapełnieniu sięgającym
120 osób w pojeździe361.

361

K. Grzelec: Metody liczenia pasażerów w komunikacji miejskiej. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2006, nr 89,

s. 9.
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Kwestionariusz wykorzystania biletów okresowych
Linia:

Data:

.2007

Imię i nazwisko:
Dot. biletu okres. na okaziciela

Nominał biletu:

zł

Przejazdy - Każde wejście do autobusu na podstawie tego biletu w dniu wczorajszym:

liczba przejazdów innych osób:

Przejazdy - Każde wejście do autobusu na podstawie tego biletu w dniu wczorajszym:

liczba przejazdów innych osób:

Przejazdy - Każde wejście do autobusu na podstawie tego biletu w dniu wczorajszym:

liczba przejazdów innych osób:

Przejazdy - Każde wejście do autobusu na podstawie tego biletu w dniu wczorajszym:

liczba przejazdów innych osób:

Linia:
Dot. biletu okres. na okaziciela

Nominał biletu:

zł

Linia:
Dot. biletu okres. na okaziciela

Nominał biletu:

zł

Linia:
Dot. biletu okres. na okaziciela

Nominał biletu:

zł

Linia:
Dot. biletu okres. na okaziciela

Nominał biletu:
Przejazdy - Każde wejście do autobusu na podstawie tego biletu w dniu wczorajszym:
liczba przejazdów innych osób:
Rys.
50. Kwestionariusz
służący do badania wykorzystania biletów okresowych
(przykład
ZKM w Gdyni w 2007 r.)

zł
Linia:
Źródło: materiały
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Głównym zadaniem obserwatora, który znajduje się na zewnątrz pojazdu, jest określenie
liczby pasażerów wsiadających i wysiadających (określenie dokładne) oraz pozostających
w pojeździe (określenie przybliżone) po odjeździe z danego przystanku. Ten sposób jest
znacznie mniej dokładny niż w przypadku obserwacji prowadzonych wewnątrz pojazdu, ale
pozwala na jednoczesne zbadanie większej liczby kursów. W przypadku badań prowadzonych
na zewnątrz pojazdów zasadnicze znaczenie ma ustalenie punktów obserwacji, które powinny znajdować się w miejscach umożliwiających określenie przeciętnego napełnienia pojazdów
na danym odcinku, przy czym ważne jest, aby obserwacja w poszczególnych punktach była
prowadzona w tym samym czasie.
W badaniach potrzeb przewozowych i popytu potencjalnego najczęściej stosowaną metodą
jest wywiad osobisty. Analizy takie można prowadzić zarówno przy okazji szeroko pojmowanych badań zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców w gospodarstwach domowych, jak i podczas krótkich, doraźnych wywiadów w pojazdach lub na przystankach
(w tych przypadkach kwestionariusz powinien być możliwie krótki i nieskomplikowany).
Na Rys. 50 zaprezentowano przykład kwestionariusza wykorzystywanego do rejestracji wykorzystania biletów okresowych przez pasażerów w badaniach prowadzonych w pojazdach.
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Częstotliwość badań potrzeb przewozowych i popytu powinna być uzależniona od podmiotu
i przedmiotu badań. Badania popytu efektywnego powinny mieć charakter systematyczny,
co oznacza, że należy prowadzić je od dwóch do czterech razy w roku, każdorazowo obejmując nimi dzień powszedni, sobotę oraz niedzielę, gdyż zarówno poszczególne pory roku, jak
i poszczególne dni tygodnia charakteryzują się specyficznymi właściwościami mającymi
wpływ na zachowania komunikacyjne. Badań nie powinno się ograniczać do określonych godzin, ale prowadzić je w skali całego dnia. Badania mieszkańców prowadzone w gospodarstwach domowych ze względu na czasochłonność oraz kosztochłonność powinno się powtarzać co 2 - 4 lata.
Metodą wspomagającą badania popytu potencjalnego może być eksperyment polegający
na identyfikowaniu zachowań osób nie korzystających na co dzień z transportu zbiorowego,
ale którym podczas badań zaproponowano specyficzne i preferencyjne w porównaniu
do innych pasażerów warunki korzystania z usług (np. znaczny rabat przy kupnie biletu okresowego).

14.3. Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych ludności miejskiej
Badania marketingowe powinny stanowić podstawę kształtowania oferty przewozowej
w transporcie miejskim. Wyniki badań zachowań i preferencji komunikacyjnych pozwalają
elastycznie dostosować podaż usług do występujących potrzeb przewozowych. Ponadto powinny być wykorzystywane przy opracowaniu polityki transportowej362. W praktyce zintegrowanych badaniach zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców prowadzonych
wspólnie przez Katedrę Rynku Transportowego i Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni
wyróżnia się następujące grupy tematyczne:

362



realizacja podróży miejskich;



podział zadań przewozowych;



dojazdy do miejsc pracy i nauki;



struktura podróży w przeciętnym dniu,



ranga ważności postulatów przewozowych;

K. Hebel, R. Smirnow: Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2004 r. „Biuletyn Ko-

munikacji Miejskiej” 2005, nr 84, s. 2.
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ocena komunikacji zbiorowej w szczególności przez pryzmat realizacji postulatów
przewozowych;



czynniki determinujące wybór sposobu realizacji podróży miejskich.

Podstawowym celem badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców jest opracowanie strategii kształtowania rynku zmierzającej do utrzymania dotychczasowych pasażerów i pozyskania nowych. Do opracowania takiej strategii niezbędne jest określenie podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz czynników determinujących ten
podział. Jako uzupełniające należy traktować badania potencjalnych reakcji mieszkańców
na zmiany w ofercie przewozowej uwzględniające ich preferencje.
Przykład tabeli służącej rozpoznaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców w danym dniu
(w badaniach najczęściej bierze się pod uwagę dzień powszedni bezpośrednio poprzedzający
dzień prowadzenia badania) przedstawiono na Rys. 51.
Proszę podać dane o wszystkich podróżach niepieszych w dniu wczorajszym (dotyczy podróży tam i z powrotem).
Lp God
z.

Cel

Skąd

p.

miasto

rozp.

Skąd ulica (nr lub nazwa
budynku –

Dokąd
miasto

– dot. Gdyni, Sopotu, Rumi,
Kosakowa)

Dokąd ulica (nr lub nazwa
budynku –

Rodzaje środków
transportu

– dot. Gdyni, Sopotu,
Rumi, Kosakowa)

1
2
3
4
5
6
7

□

nie było podróży

Rys. 51. Pytanie dotyczące aktywności komunikacyjnej respondenta (przykład ZKM
w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Do możliwych celów podróży w badaniu zalicza się:


pracę;



sprawy zawodowe i służbowe;



naukę;
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sprawy osobiste;



zakupy;



sprawy towarzyskie;



rekreację;



dom.

Dodatkowe pytania dotyczące zachowań komunikacyjnych mogą dotyczyć szczegółów związanych z podróżą transportem zbiorowym (rodzaj linii, nominał biletu), czasu poszczególnych
etapów podróży, czasu podróży do miejsc pracy i nauki oraz przyczyn jego zmiany na przestrzeni czasu (np. od czasu przeprowadzenia poprzednich badań). Przykład pytania dotyczącego przyczyn wydłużenia się czasu podróży do miejsca nauki lub pracy zaprezentowano na
Rys. 52.
Jaka jest Pana / Pani zdaniem główna przyczyna wydłużenia się czasu podróży do miejsca pracy / nauki?
a) brak synchronizowania sygnalizacji świetlnej

f) wzrost zatłoczenia dróg

b) budowa nowych sygnalizacji świetlnych

g) zmiana miejsca pracy / nauki

c)

h) zmiana miejsca zamieszkania

modernizacja / remont dróg

d) niepunktualność komunikacji miejskiej

i)

zmiana rozkładu jazdy

e) trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego

j)

zmiana środka transportu z ................................................... na
........................................................................................................................

k) inna (jaka?) ....................................................................................................................................................................................

Rys. 52. Pytanie dotyczące przyczyn zmiany czasu podróży do miejsca pracy lub nauki
(przykład ZKM w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Głównym zadaniem badań preferencji komunikacyjnych jest określenie rangi postulatów
przewozowych i poziomu parametrów warunkujących ich spełnienie. Należy przy tym wziąć
pod uwagę, że zarówno ranga, jak i pożądane wielkości parametrów mogą się znacząco różnic w zależności od segmentu pasażerów.
Uwarunkowania spełnienia poszczególnych postulatów, które powinny zostać przedmiotem
badania przedstawiono w Tabela 25.
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Tabela 25
Zakres badań uwarunkowań spełnienia postulatów przewozowych
Postulat

Zakres badania

Bezpośredniość

Pożądane relacje, na których należałoby uruchomić połączenia bezpośrednie, a także
poddanie ocenie połączeń obecnie istniejących. Badania dotyczące bezpośredniości
należy łączyć z badaniami popytu efektywnego na liniach istniejących.

Częstotliwość

Jaki przedział czasu pomiędzy odjazdami pojazdów tej samej linii jest uznany za
atrakcyjny a jaki za ostatecznie dopuszczalny.

Dostępność

Maksymalna odległość od przystanku, która może być uznana przez respondenta
za nieuciążliwą.

Informacja

Sposoby podawania informacji przez przedsiębiorstwa oferujące usługi komunikacyjne, funkcjonowanie biur obsługi klienta, ocena witryny internetowej a także możliwości kontaktowania się pasażerów z odpowiednimi osobami w pozostałych sprawach
związanych ze świadczonymi usługami.

Koszt

Wybór przez mieszkańców jednego z proponowanych systemów taryfowych oraz
systemów dystrybucji i sposobów uiszczania opłaty za przejazd.

Niezawodność

Maksymalne dopuszczalne przez pasażera opóźnienie przyjazdu pojazdu do przystanku docelowego uwzględniające obiektywne czynniki mogące zakłócić realizację rozkładu jazdy.

Prędkość

Atrakcyjne i dopuszczalne czasy jazdy na poszczególnych odcinkach i na całych trasach.

Punktualność

Maksymalne dopuszczalne przez pasażera opóźnienie odjazdu z początkowego przystanku podróży pasażera uwzględniające obiektywne czynniki mogące zakłócić planowane odjazdy, przy czym przyspieszenia jako całkowicie niedopuszczalne nie powinny podlegać badaniom.

Rytmiczność

Jaki przedział czasu pomiędzy odjazdami pojazdów na tym samym (istotnym dla
pasażera) odcinku trasy jest uznany za atrakcyjny a jaki za ostatecznie dopuszczalny.

Wygoda

Ustalenie maksymalnego dopuszczalnego napełnienia pojazdu oraz możliwości skorzystania z miejsca siedzącego podczas jazdy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: O. Wyszomirski, K. Grzelec: Badania marketingowe
w komunikacji miejskiej. IGKM, Warszawa 1998, s. 28.

Na Rys. 53 zaprezentowano przykład pytania dotyczącego rangi postulatów przewozowych.
19. Które z podanych cech komunikacji miejskiej są dla Pana / Pani najistotniejsze?
Proszę wybrać trzy czynniki uznane za najważniejsze i podać je w kolejności
a)

bezpośredniość – bez przesiadek

b)

częstotliwość – liczba odjazdów w danym kierunku w jednostce czasu

c)

dostępność – bliskość przystanku

d)

niezawodność dojazdu – przybycie do miejsca docelowego w przewidywanym czasie

e)

niski koszt

f)

prędkość – krótki czas jazdy

g)

punktualność

h)

rytmiczność – równomierne odjazdy pojazdów różnych linii w tym samym kierunku
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i)

wyczerpująca informacja

j)

wygoda

k)

inne
(jakie?)
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Rys. 53. Pytanie dotyczące rangi postulatów przewozowych (przykład ZKM w Gdyni
w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Poza pytaniami dotyczącymi wszystkich postulatów, w kwestionariuszu można także umieszczać pytania związane bezpośrednio z jednym wybranym postulatem poddanym ocenie
szczegółowej, mające na celu sprecyzowanie warunków uznania go za spełniony lub ocenę
jego poziomu w obecnej ofercie przewozowej. Na Rys. 54 przedstawiono przykład pytania
dotyczącego standardu wygody podróży.
22. Jakiego standardu wygody oczekuje Pan / Pani w pojazdach komunikacji zbiorowej?
a)

zawsze miejsca siedzącego

d)

dopuszczam jazdę w warunkach zatłoczenia

b)

przeważnie miejsca siedzącego

e)

innego (jakiego?)
........................................................................................................

c)

miejsca stojącego w nieuciążliwych warunkach

f)

nie mam zdania

Rys. 54. Pytanie dotyczące oczekiwanego standardu komfortu podróży (przykład ZKM
w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Na badanie czynników determinujących wybór środka transportu w podróżach miejskich powinny składać się badania czynników determinujących korzystanie przez respondenta z własnego samochodu osobowego oraz badanie czynników skłaniających go do korzystania
z usług transportu zbiorowego pomimo możliwości korzystania z własnego samochodu osobowego. Przykład pytania badającego jedno z powyższych zagadnień został przedstawiony
na Rys. 55.

18. Dlaczego dysponując samochodem korzysta Pan / Pani w podróżach miejskich z komunikacji zbiorowej?
Proszę wybrać nie więcej niż trzy czynniki uznane za najważniejsze i podać je w kolejności
a)

korzystanie z samochodu przez inną osobę

b)

niedyspozycje psychofizyczne

c)

niższy koszt podróży komunikacją zbiorową

d)

obawa, że samochód zostanie uszkodzony, skradziony itp.

e)

oszczędzanie samochodu

f)

trudności z parkowaniem w miejscu docelowym

g)

trudności z parkowaniem w miejscu zamieszkania
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h)

zadowalająca jakość komunikacji zbiorowej

i)

zatłoczenie dróg

j)

zły stan dróg

k)

zły stan techniczny samochodu

l)

inne
(jakie?)
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Rys. 55. Pytanie dotyczące determinantów korzystania z komunikacji zbiorowej pomimo
dostępu do własnego samochodu osobowego (przykład ZKM w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Badanie oceny rozwiązań i propozycji w zakresie polityki transportowej powinno dotyczyć
następujących zagadnień:


integracji transportu zbiorowego w aglomeracjach;



realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach;



rozwiązań w zakresie polityki parkingowej;



rozwiązań w zakresie polityki taryfowej.

Podczas konstrukcji pytań dotyczących rozwiązań w zakresie polityki transportowej szczególną uwagę należy zwrócić na przystępny dla respondentów dobór słownictwa, gdyż nie zrozumienie istoty badanych zagadnień w znaczący sposób może wpłynąć na błędne udzielanie
odpowiedzi a w konsekwencji na brak użyteczności uzyskanych wyników.
Przykład pytania dotyczącego polityki transportowej zaprezentowano na Rys. 56.
Badanie statusu motoryzacyjnego mieszkańców można umieścić w tzw. części „metryczkowej” kwestionariusza, jednakże należy mu poświęcić szczególną uwagę ze względu na widoczny wpływ posiadania samochodu w gospodarstwie domowym oraz możliwości korzystania z niego na preferencje i zachowania związane z przemieszczaniem się po mieście.
W związku z tym późniejsza prezentacja wyników przez pryzmat statusu motoryzacyjnego
nabiera szczególnego znaczenia.
28. Czy jest Pan / Pani skłonny zaakceptować n/w rozwiązania wobec samochodu w centrum miasta?
1)

ograniczenia w ruchu

a)

tak

b)

nie

c)

trudno powiedzieć

2)

opłaty za parkowanie

a)

tak

b)

nie

c)

trudno powiedzieć

3)

wprowadzenie stref ruchu pieszego

a)

tak

b)

nie

c)

trudno powiedzieć

4)

zakazy parkingowe w wybranych miejscach

a)

tak

b)

nie

c)

trudno powiedzieć

Rys. 56. Pytanie dotyczące oceny rozwiązań w zakresie polityki komunikacyjnej (przykład
ZKM w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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Podstawową metodą stosowaną w badaniach zachowań i preferencji komunikacyjnych jest
wywiad osobisty. Wywiad taki powinien być przeprowadzony w domu respondenta. O wyborze metody i miejsca badania decyduje złożoność problematyki, która wymaga także zatrudnienia do badań odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych ankieterów, charakteryzujących się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.
Istotnym problemem, poprzedzającym przeprowadzenie wywiadów na temat preferencji
i zachowań komunikacyjnych mieszkańców jest precyzyjne dobranie próby badawczej. Minimalną liczebność próby, przy danej liczebności populacji i pożądanym wskaźniku ufności definiują wzory i tablice statystyczne. Minimalną liczebność próby dla cechy jakościowej określa
wzór363:

N

n
1

Nd 2
Z 2 p (1  p )

gdzie:
n

- minimalna liczebność próby;

p

- odsetek respondentów posiadających wyróżnioną cechę;

d

- maksymalny możliwy błąd szacunku;

Zα

- statystyka odczytana z tablic rozkładu normalnego dla współczynnika ufności 1 - α

N

- liczebność populacji generalnej.

W praktyce podczas badań przeciętną wielkość próby ustala się na 1% w przypadku miast
o liczbie przekraczającej 100 tys. mieszkańców oraz 1-3% w przypadku miast mniejszych.
Liczebność próby może być również zdeterminowana dostępnym budżetem lub analizami,
które zamierza się przeprowadzić na podstawie badań364.
Przed rozpoczęciem procedury losowania należy stwierdzić poprawność listy mieszkańców
stanowiącej populację generalną, która powinna charakteryzować się następującymi cechami:


odpowiedniością – odzwierciedlaniem aktualnej populacji;

363

S. Mynarski: Metody badań marketingowych. PWE, Warszawa 1990, s. 28.

364

J. Żurowska: Metody statystyczne w badaniach sondażowych w transporcie pasażerskim. „Transport Miejski

i Regionalny” 2005, nr 5, s. 31.
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kompletnością – zebraniem wszystkich jednostek danej populacji;



wyłącznością – ujęciem każdej jednostki jeden raz;



dokładnością – nie zawieraniem jednostek nie należących do populacji;



dogodnością – ułożeniem w sposób ułatwiający wylosowanie próby.

Próba do badań preferencji i zachowań komunikacyjnych powinna zostać dobrana w sposób
losowy, co oznacza, że każda jednostka powinna mieć takie samo prawdopodobieństwo wylosowania. Dla zapewnienia pełnej reprezentatywności próby powinno się zastosować dobór
warstwowy, polegający na podziale populacji na grupy pod względem przedziału wiekowego,
płci i dzielnicy. W obrębie wyłonionych grup należy dokonać doboru prostego.
Do każdego wylosowanego respondenta należy przydzielić tzw. „substytuty” (od 3 do 5),
czyli osoby umieszczone najbliżej na wykazie populacji generalnej i tożsame pod względem
płci i przedziału wiekowego. Osoby takie trafiają na listę w razie niemożliwości przeprowadzenia wywiadu z osobą z listy podstawowej. Do najczęściej spotykanych przyczyn powodujących niemożliwość realizacji wywiadu z osobą z listy podstawowej należą:


błędy w wykazie populacji generalnej;



brak aktualizacji listy, zmiany lokatorów nie zgłoszone do odpowiedniego urzędu);



niejednoznaczność miejsca zameldowania i zamieszkania;



dłuższa nieobecność respondenta poza domem (pobyt za granicą, w szpitalu lub sanatorium itp.);



odmowa wzięcia udziału w badaniu.

Ze względu na niebezpieczeństwo możliwości zniekształcenia wyników badań (łatwiejsza dostępność do osób mniej aktywnych komunikacyjnie), wywiad z jednym z „substytutów” można przeprowadzić dopiero po zdecydowanym stwierdzeniu niemożliwości uzyskania dostępu
do osoby podstawowej. System szkolenia i wynagradzania ankieterów powinien determinować zbadanie dostępu do możliwie największej liczby osób z listy podstawowej.
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14.4. Badania jakości usług transportu miejskiego
Przez wzorzec jakości w miejskim transporcie zbiorowym można rozumieć uporządkowany
dla konkretnych potrzeb zapis zbioru kryteriów jakości zawierający ich charakterystyki oraz
stany pożądane365.
Poza badaniami preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców, których nieodłączną
i podstawową częścią są badania jakości wykonanych usług (w szczególności przez pryzmat
realizacji postulatów przewozowych oraz oceny pracy personelu bezpośrednio uczestniczącego w realizacji usługi) do badań jakości zalicza się szereg innych badań wykorzystujących
pierwotne oraz wtórne źródła informacji.
Do źródeł wtórnych zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane do oceny jakości usług
komunikacyjnych zaliczają się:


bezpośrednie lub pośrednie dane uzyskiwane od pasażerów (najczęściej w formie
skarg i uwag krytycznych, rzadziej pozytywnych), osobiście lub telefonicznie w rozmowie z pracownikami działu marketingu, biura obsługi klienta lub dyrekcji przedsiębiorstwa, a także za pośrednictwem tradycyjnej lub elektronicznej poczty;



informacje i doniesienia przekazywane od pasażerów za pośrednictwem mediów (najczęściej prasy lokalnej);



raporty i analizy sporządzane przez instytucje samorządowe, urzędy statystyczne, organy kontroli o charakterze ogólnogospodarczym, których jednym z elementów są informacje dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

Do źródeł wtórnych wewnętrznych zaliczają się:


standaryzowane i systematycznie sporządzane raporty służb kontroli i nadzoru ruchu
na podstawie obserwacji wykonywanych w punktach stacjonarnych i ruchomych;



raporty z badań efektywności ekonomiczno – eksploatacyjnej prowadzonych przez
przedsiębiorstwo we własnym zakresie.

W pomiarach źródeł pierwotnych ze względu na specyficzny charakter usługi stosowane są
następujące metody:
a) pomiary pierwotne pośrednie;

365

W. Starowicz, K. Gretkowska, op. cit., s. 18.
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̶

ankieta pocztowa;
̶

ankieta ogólna;
̶

ankieta komputerowa,

b) pomiary pierwotne bezpośrednie;
̶

wywiad bezpośredni prosty;
̶

wywiad bezpośredni pogłębiony;
̶

wywiad grupowy.

c) obserwacja;
d) eksperyment.
W zakresie badań poziomu jakości pracy personelu szczególnie dużo informacji można uzyskać w badaniach tzw. „tajemniczego klienta” (inna spotykana nazwa - badanie „klienta incognito”). Badanie takie przeprowadzane jest zazwyczaj przez odrębną firmę w formie eksperymentu mającego na celu zbadanie prawidłowości reakcji i zachowań pracowników zarówno
podczas wykonywania standardowych czynności jak i podczas sytuacji niecodziennych i specyficznych.
Badania za pomocą tzw. „tajemniczego klienta” mogą obejmować:
a) kierowców w zakresie:
̶

umiejętności udzielania informacji na podstawowe pytania związane z trasą przejazdu;
̶

umiejętności udzielania odpowiedzi na podstawowe pytania związane
z obowiązującą taryfą;
̶

odpowiedniego zachowania się w sytuacji korzystania z transportu przez
specyficzne grupy pasażerów (w wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi, osoby niewidome itp.);
̶

odpowiedniego zachowania się w sytuacjach nietypowych (prośby pasażera o ściszenie radia, o ponowne otwarcie drzwi na przystanku, w sytuacji
dobiegania pasażerów do pojazdu w momencie ruszenia z przystanku itp.);
̶

sprzedaży biletów lub karnetów biletowych o odpowiednich nominałach;
̶

ogólnej prezencji i kultury osobistej,

b) kontrolerów biletów w zakresie:
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̶

prawidłowego wykonywania procedur związanych z kontrolą biletów;
̶

prawidłowego wykonywania procedur w momencie ujawnienia tzw. gapowicza;
̶

znajomości zasad taryfowych dotyczących uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz dokumentów, które do takich przejazdów uprawniają;
̶

zachowania się w sytuacjach otrzymania propozycji korzyści materialnej
w zamian za odstąpienie od czynności służbowych związanych z ujawnieniem tzw. „gapowicza”;
̶

zachowania i prawidłowego wykonywania procedur w sytuacjach ujawnienia biletów lub dokumentów noszących znamiona fałszywych lub bezprawnie przerobionych;
̶

zachowania w sytuacjach specyficznych (np. skasowania biletu przez pasażera o mniejszym nominale niż obowiązujący, nie prowadzenia sprzedaży
biletów lub karnetów przez kierowcę itp.);
̶

ogólnej prezencji i kultury osobistej,

c) pracowników biur obsługi klienta w zakresie:
̶

znajomości obowiązujących rozkładów jazdy oraz umiejętności znajdowania optymalnych i alternatywnych wariantów dojazdu do miejsca docelowego;
̶

znajomości układu geograficznego miasta i obsługiwanej okolicy;
̶

znajomości obowiązujących przepisów taryfowych (pod względem sprzedaży odpowiednich rodzajów biletów i udzielania informacji dotyczących
obowiązujących opłat za przejazdy oraz zakresu uprawnień do przejazdów

̶

ulgowych i bezpłatnych);
znajomości procedur związanych z pozostałymi funkcjami biura obsługi
klienta (np. obsługą w zakresie windykacji należności, obsługi klientów

̶

hurtowych itp.);
znajomości języków obcych - minimum w zakresie niezbędnym do udziela-

̶

nia informacji o rozkładzie jazdy i taryfie;
ogólnej prezencji i kultury osobistej,
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d) pozostałych pracowników przedsiębiorstw komunikacyjnych w zakresie:
̶

kompetencji z zakresu tematyki wynikającej z pełnionych funkcji;
̶

ogólnej prezencji i kontroli osobistej.

Wywiad grupowy w przypadku badań jakości transportu zbiorowego powinien pełnić funkcję
uzupełniającą w stosunku do badań ankietowych lub wywiadu osobistego bezpośredniego.
Specyfika badania pozwala uzyskać dokładniejsze informacje związane z oceną funkcjonowania transportu lub proponowanych rozwiązań zarówno dotyczących bieżących zmian oferty
przewozowej jak i długookresowych propozycji rozwiązań w zakresie polityki transportowej.
Wywiad grupowy ma szczególne zastosowanie w badaniach:


oceny stopnia realizacji postulatów przewozowych, gdyż pozwala uzyskać informacje
dotyczące interpretacji poszczególnych postulatów oraz warunków, które powinny być
spełnione aby postulat mógł zostać uznany za zrealizowany w 100%;



oceny propozycji rozwiązań w zakresie polityki transportowej, gdyż pozwala
na udzielanie tzw. odpowiedzi warunkowych, tzn. poparcia propozycji ale przy
uwzględnieniu założeń dodatkowych.

Użyteczność wyników badań prowadzonych metodą wywiadu grupowego wzrasta, gdy jest
on stosowany jako uzupełnienie ankiet lub wywiadów bezpośrednich indywidualnych. Daje
on bowiem możliwość poznania motywów decydujących o wyborze odpowiedzi.
Poprawa jakości usług przewozowych może stać się istotnym argumentem w uzyskaniu społecznej akceptacji ograniczeń dla ruchu samochodowego, podwyżki opłat za usługi transportu zbiorowego, czy przekonania społeczeństwa o wiarygodności władz w zakresie ich troski
o warunki życia mieszkańców.
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15. Strategie marketingowe w transporcie miejskim
15.1. Specyfikacja strategii marketingowych w transporcie
miejskim
Strategia marketingowa odzwierciedla zbiór decyzji, sposobów postępowania i działań rynkowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w procesach osiągania celu366. Stanowi sposób wykorzystania potencjału i funkcjonowania przedsiębiorstwa dla rynku i na rynku, aby
sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu i realizować przy tym własne cele367.
Podstawą analizy każdej strategii marketingowej jest charakterystyka jej treści, na którą
składają się trzy elementy368:


wybór rynku docelowego;



wybór sposobu postępowania;



wybór instrumentów działania.

Elementy te w schematyczny sposób zaprezentowano na Rys. 57.

Wybór rynku docelowego

Co?

Sposoby postępowania

Jak?

Instrumenty działania

Za pomocą czego?

STRATEGIA
MARKETINGOWA

Co?

CEL

Rys. 57. Treść strategii marketingowej

Źródło: Strategie marketingowe, op. cit., s. 11.

366

Strategie marketingowe. Pod red. W. Wrzoska. PWE, Warszawa 2004, s. 11.

367

Z. Knecht: Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 99.

368

Strategie marketingowe, op. cit., s. 11-14.
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Wybór rynku docelowego to poszukiwanie w miarę jednorodnej grupy nabywców, którą
przedsiębiorstwo zamierza pozyskać.
Na rynku trzeba się zdecydować na określony sposób postępowania. Można wyróżnić dwa
sposoby postępowania, a mianowicie:


defensywny;



ofensywny.

Do rynku docelowego i sposobu postępowania na tym rynku przedsiębiorstwo musi dostosowywać instrumenty działania, zwane instrumentami marketingowymi. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są produkt, cena, dystrybucja i promocja (komunikacja marketingowa).
Specyficzne cechy usług powodują, że instrumentarium marketingu może być rozbudowane
w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarowania przynajmniej o jeden element. Tym
elementem są ludzie jako wykonawcy usług369.
Ważnymi uwarunkowaniami formułowania strategii marketingowej, które powinny być w niej
zawarte, a nie stanowią jej podstawowej treści, są:


marketingowa sytuacja przedsiębiorstwa;



rodzaje i zakres prowadzonych badań marketingowych;



cele kierunkowe i cele ogólne przedsiębiorstwa.

Marketingową sytuację przedsiębiorstwa ustala się określając jego pozycję rynkową poprzez
zidentyfikowanie konkurentów oraz określenie udziału w rynku.
Udział w rynku jest podstawową miarą pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji.
Można obliczać bezwzględny lub względny udział w rynku, a także udział ilościowy lub wartościowy370.
Ustaleniu marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa służy także analiza SWOT. Jest ona postępowaniem badawczym, które spełnia głównie funkcje diagnostyczne. Jest jednak również
narzędziem, które ukierunkowuje usprawnienie organizacji i funkcjonowania przedsiębior-

369

Marketing. Podstawy i kontrowersje. Pod red. W. Żurawika. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

2005, s. 295.
370

Wskaźniki marketingowe. Pod red. R. Kozielskiego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 37.
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stwa. Oceniając bowiem całokształt działalności przedsiębiorstwa wskazuje na źródła i miejsca niesprawności, które należy usunąć371.
Badania marketingowe stanowią w systemie informacji marketingowej bardzo ważną rolę.
Zapewniają one informacje, których nie są w stanie dostarczyć dokumenty wewnętrzne
i wywiad marketingowy ze względu na bariery czasu lub zakresu merytorycznego.
Efektywność podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań w ramach strategii marketingowej jest w istotny sposób uzależniona od372:


usytuowania marketingu w ogólnej strukturze przedsiębiorstwa;



wewnętrznej organizacji komórek w ogólnej strukturze przedsiębiorstwa.

W teorii i praktyce marketingu wyodrębnia się różne rodzaje strategii marketingowych. Przede wszystkim różnią się one w zależności od tego, w jakim sektorze działa przedsiębiorstwo
oraz jaką grupę dóbr oferuje na rynku.
Biorąc pod uwagę relacje zachodzące między rynkiem a produktem, można wyróżnić następujące strategie marketingowe373:


penetracji rynku;



rozwoju rynku;



rozwoju produktu;



dywersyfikacji.

Strategie te przedstawiono na Rys. 58.
W strategii penetracji rynku zakłada się, że głównym celem przedsiębiorstwa jest rozwój przy
maksymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie stwarzają dotychczasowe produkty i dotychczasowe rynki374.

371

A. Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. WN PWN, Warszawa – Kraków 2005, s. 190.

372

A. Baruk: Nowoczesna strategia marketingowa. PWN, Warszawa 2002, s. 53.

373

H.I. Ansoff: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985, s. 99.

374

J. Penc: Zarządzanie w warunkach globalizacji. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa

2003, s. 47.
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RYNEK

PRODUKT
dotychczasowy

nowy

dotychczasowy

PENETRACJA
RYNKU

ROZWÓJ
PRODUKTU

nowy

ROZWÓJ RYNKU

DYWERSYFIKACJA

Rys. 58. Strategie marketingowe oparte na relacjach produkt-rynek

Źródło: Strategie marketingowe, op. cit., s. 110.

Może być ona stosowana przede wszystkim w warunkach rynku nasyconego i ustabilizowanego oraz w sytuacji, kiedy produkty znajdują się w dalszych fazach cyklu życia. Ze względu
na dobrą znajomość rynku podejmowane decyzje są wówczas mało ryzykowne. Ponieważ
stosowanie tej strategii w długim okresie może się okazać niemożliwe, niezbędne jest stałe
badanie nowych możliwości penetracji istniejącego rynku zbytu.
W strategii rozwoju rynku rozwój przedsiębiorstwa następuje przez wzrost sprzedaży dotychczasowego produktu, w innych segmentach rynku. Strategia ta cechuje się dość dużymi możliwościami rozwoju od poszukiwania nowych sposobów wykorzystania dotychczasowego produktu do wejścia na zupełnie nowe rynki zbytu375.
W strategii rozwoju produktu rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się poprzez oferowanie
na dotychczasowym rynku, nowych lub zmodernizowanych produktów, ale wciąż spełniających swoje podstawowe przeznaczenie376.
Strategią najbardziej złożoną i najwszechstronniejszą, stymulującą w największym stopniu
rozwój przedsiębiorstwa jest strategia dywersyfikacji, która polega na poszukiwaniu nowych
szans i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych produktów
na nowe rynki377.

375

J. Penc: Sztuka skutecznego zarządzania. Kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Euro-

pejską. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005, s. 182.
376

J. Penc: Zarządzanie w warunkach globalizacji, op. cit., s. 48.

377

Z. Pierścionek: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2003, s. 38.
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Ten rodzaj strategii oznacza więc nie tylko wzrost, ale również zmianę kierunku działalności
przedsiębiorstwa.
Strategie marketingowe w transporcie miejskim muszą być dostosowane do specyfiki jego
działalności wynikającej z pełnienia funkcji użyteczności publicznej. Niezależnie od tego, jakie
cechy posiada dany system, powinien on realizować cel, do którego został powołany378.
Wychodząc z przedstawionej specyfiki transportu miejskiego jako właściwe dla niego strategie marketingowe, wyodrębnione według kryterium relacji między produktem i rynkiem, należy uznać strategie: penetracji rynku, rozwoju rynku i rozwoju produktu.
Strategia penetracji rynku powinna polegać na dążeniu do wykorzystania w pełni obsługiwanego rynku, którym jest miasto lub zespół miast wraz z przyległymi obszarami podmiejskimi.
W ramach tej strategii należy dążyć w pierwszym rzędzie do większego wykorzystania zdolności przewozowej istniejącej sieci komunikacyjnej. W drugiej kolejności należy uruchamiać
nowe linie komunikacyjne, wzbogacając tym samym ofertę przewozową.
Strategia rozwoju rynku w transporcie miejskim powinna polegać na ekspansji przestrzennej
jego działalności. Realizując tę strategię obsługą komunikacyjną można obejmować nowe
obszary podmiejskie, dotychczas pozbawione transportu miejskiego. Można także integrować
systemy transportu miejskiego miast położonych w jednej aglomeracji miejskiej. Dzięki tej
strategii zwiększać się będzie obszar jednolitego systemu transportowego, zapewniając skoordynowaną ofertę przewozową opartą na wspólnej taryfie i wspólnym bilecie.
Z kolei strategia rozwoju produktu powinna polegać na oferowaniu nowych usług. Może to
następować przez uruchamianie linii pospiesznych i ekspresowych. W ramach tej strategii
powinno się także wprowadzać linie minibusowe o elastycznej trasie i przystankach dostosowanych do wymagań klienta379.

378

W. Bąkowski: Integracja systemu regionalnych przewozów pasażerskich a wartość dodana dla pasażera.

„Przegląd Komunikacyjny” 2006, nr 1, s. 11.
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O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku ..., s. 128-129.
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15.2. Wybór rynku docelowego i sposobu działania na rynku
transportu miejskiego
Jedną z najważniejszych decyzji strategicznych, jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo, jest
wybór rynku docelowego. Przedsiębiorstwo musi bowiem określić potencjalnych klientów,
których będzie obsługiwać380.
Rynek docelowy determinuje zarówno wybór sposobu postępowania przedsiębiorstwa, jak
i wybór struktury instrumentów marketingu-mix.
Ponadto wybór rynku docelowego rzutuje na dostosowanie produktu do potrzeb konsumentów, jak też wybór strategii marketingowej realizowanej przez przedsiębiorstwo381.
W procesie wyboru rynku docelowego można wyróżnić cztery następujące etapy382:


określenie potrzeb, wymagań oraz charakterystyki nabywców występujących na danym rynku;



analizę podobieństw i różnic występujących między nabywcami;



wyodrębnienie istniejących segmentów rynku;



wybór segmentu rynku.

Określenie potrzeb, wymagań oraz charakterystyki konsumentów związane jest ze zdefiniowaniem rynku, na którym przedsiębiorstwo działa lub chce działać. Szczególne znaczenie ma
odnalezienie podobieństw i różnic pomiędzy konsumentami. Daje to podstawy do przeprowadzenia segmentacji rynku.
Segmentacja nabywców (rynku) to proces podziału ogółu nabywców na grupy charakteryzujące się pewnymi wspólnymi cechami. Podstawą koncepcji segmentacji jest założenie różnorodności nabywców wynikające z odrębności ich cech, potrzeb, preferencji i zachowań383.
Zatem konieczność segmentacji wynika przede wszystkim z tego, że:


nie wszyscy nabywcy są tacy sami;

380

B. Jefmański: Poznaj profil swojego klienta. „Marketing i Rynek” 2006, nr 1, s. 13.

381

M. Chrząszcz: Segmentacja rynku jako podstawowe badanie marketingowe. „Marketing i Rynek” 2006, nr 4,

s. 24.
382

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit., s. 182.

383

J. Mazur: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 80.
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z grupy nabywców określonego produktu można wyodrębnić podgrupy o podobnych
zachowaniach, systemach wartości;



podgrupy są liczebnie mniejsze i bardziej homogeniczne niż grupa jako całość;



łatwiejsze i skuteczniejsze jest działanie na rzecz mniejszej podgrupy podobnych konsumentów, niż na rzecz dużych zróżnicowanych grup klientów.

Najbardziej użyteczny z punktu widzenia badania i kształtowania rynku transportu miejskiego
jest podział konsumentów według następujących kryteriów384:


miejsca zamieszkania;



miejsca pracy i nauki;



statusu społeczno-zawodowego;



statusu motoryzacyjnego;



sposobu realizacji podróży miejskich;



podstawy taryfowej do korzystania z usług transportu miejskiego;



rodzaju biletu.

Oceniając poszczególne segmenty rynku, należy uwzględnić385:


wielkość i rozwój segmentów rynku w celu ustalenia, czy potencjalny segment ma
właściwy rozmiar (wielkość) i cechy rozwojowe;



atrakcyjność strukturalną segmentów w celu określenia atrakcyjności wewnętrznej
segmentów rynku;



zasoby firmy w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo jest w stanie zaspokoić potrzeby
danego segmentu rynku.

Praktyczne znaczenie segmentacji wynika z możliwości wykorzystania specyfiki poszczególnych segmentów przy oddziaływaniu na rynek. W wyniku segmentacji tworzy się zatem bardziej optymalną – bo zgodną z oczekiwaniami określonej grupy konsumentów, a nie całego
rynku – ofertę marketingową.

384

O. Wyszomirski, K. Grzelec: Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. IGKM, Warszawa 1998, s. 14.

385

A. Pomykalski: Nowoczesne strategie marketingowe. Grupa Wydawnicza Infor Sp. z o.o., Warszawa 2001,

s. 90.
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W przypadku przedsiębiorstw transportu miejskiego rynek docelowy powinien zostać określony386:


w wymiarze przedmiotowym jako usługi przewozowe zaspokajające potrzeby przewozowe w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego;



w wymiarze podmiotowym jako mieszkańców obsługiwanych miast i gmin oraz przyjezdnych oczekujących w pierwszej kolejności usług punktualnych, częstotliwych, dostępnych, bezpośrednich i niezawodnych;



w wymiarze przestrzennym jako obszar konkretnego miasta oraz sąsiednich miast
i gmin poszerzony docelowo o obszar pozostałych miast i gmin tworzących aglomerację.

Wybór rynku docelowego jest nieelastycznym elementem strategii marketingowej decydującym o długookresowym przeznaczeniu dużej wielkości zasobów. Przedsiębiorstwo nie wybiera rynku docelowego na krótki okres, przeciwnie, wybiera taki rynek docelowy, który zapewnia mu działanie przez długi czas.
Zatem wybór rynku, na którym przedsiębiorstwo ma nadzieję osiągnąć powodzenie, jest
ważną decyzją strategiczną, podejmowaną przy wsparciu badań rozpoznających rynkowe
szanse, zagrożenia oraz mocne i słabe strony przedsiębiorstwa387.
Kształtując strategię marketingową, przedsiębiorstwo musi podjąć

również

decyzję

co do sposobu postępowania na wybranym rynku docelowym.
Kryteriami wyboru sposobu postępowania są przede wszystkim388:

386



faza rozwoju rynku docelowego;



postępowanie konkurentów na rynku docelowym danego przedsiębiorstwa;



pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku docelowym;



źródła przewagi konkurencyjnej, którymi dysponuje przedsiębiorstwo.

O. Wyszomirski: Strategia marketingowa organizatora usług transportu miejskiego na przykładzie ZKM w Gdy-

ni. IV Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. „Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej”. Zeszyt nr 62, Gliwice 2006, s. 7.
387

Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej. Pod red. Z. Knechta. WSZ Edukacja, Wrocław 2003, s. 19.
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341

Defensywny sposób postępowania polega na rozpoznaniu preferencji i potrzeb nabywców
w celu ich zaspokojenia w istniejącej i niezmienionej postaci. Cechą takiego sposobu postępowania jest dostosowywanie działalności przedsiębiorstwa i jego oferty do istniejących preferencji i potrzeb nabywców.
Z kolei ofensywny sposób postępowania opiera się na rozpoznaniu preferencji i potrzeb nabywców w celu zdobycia wiedzy, jak je kształtować oraz kreować nowe potrzeby. Cechą postępowania ofensywnego jest dążenie przedsiębiorstwa do wyróżniania się na tle konkurentów oraz zmniejszenia ich zdolności konkurencyjnych389.
Sposób postępowania przedsiębiorstw transportu miejskiego na rynku powinno wyznaczać
się przyjmując390:


działanie zróżnicowane w stosunku do segmentu osób zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych;



rozszerzenie rynku (tzw. strategia rozszerzenia rynku);



wchodzenie na nowe rynki powoli, nasilając działania w końcowym okresie zbliżania
się do celu (tzw. strategia wklęsła);



integrację organizacyjną z pozostałymi przedsiębiorstwami transportu zbiorowego
(tzw. strategia integracji poziomej);



wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przy unikaniu konfrontacji z konkurentami (tzw.
strategia obronna omijania konkurentów);



możliwie najlepsze poznawanie swoich klientów, tak, aby poprzez zaspokajanie ich
potrzeb w dostosowaniu do preferencji pozyskać lojalnych klientów (tzw. strategia dyferencjacji przez produkt).

Wybór sposobu postępowania na rynku może być rozpatrywany w krótszym okresie niż wybór rynku docelowego. W ramach danego rynku docelowego przedsiębiorstwo może, a najczęściej musi zmieniać sposoby postępowania lub ich elementy wraz z upływem czasu oraz
konieczności uwzględniania faz rozwojowych tego rynku. Zmiana sposobów postępowania
wymaga przegrupowania zasobów, lecz nie w takiej skali, jaka ma miejsce w przypadku rynku docelowego.

389

Ibidem, s. 12-13.

390

O. Wyszomirski: Strategia marketingowa ..., s. 8.
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Sposoby postępowania są bardziej elastycznym elementem strategii marketingowej, a ich
zmiany wymagają mniejszej wielkości zasobów. Stają się one w związku z tym przedmiotem
decyzji taktycznych.

15.3. Wybór instrumentów marketingowych w transporcie miejskim
Działaniom na rynku służą określone instrumenty, tzw. instrumenty marketingu-mix. Marketingiem-mix nazywamy wiązkę ukształtowanych w sposób celowy, zależnych od przedsiębiorstwa instrumentów, za pomocą których chce ono oddziaływać na rynek docelowy391.
Instrumenty marketingowe stanowią trzeci i ostatni element strategii marketingowej. Wybór
struktury instrumentów marketingowych jest bezpośrednią konsekwencją wyboru rynku docelowego oraz wyboru sposobu postępowania przedsiębiorstwa.
Instrumenty działania są najbardziej elastycznym elementem strategii marketingowej
i w związku z tym mogą być zmieniane w krótkich okresach. Zmiany poszczególnych instrumentów marketingu nie wymagają na ogół wielkich zasobów. Mogą one stawać się wskutek
tego przedmiotem decyzji operacyjnych.
W transporcie miejskim w praktyce stosuje się wszystkie instrumenty marketingu-mix, chociaż zakres wykorzystania poszczególnych elementów jest często ograniczony. Wynika to
z faktu publicznego charakteru usług transportu miejskiego.
Instrumentem marketingu stanowiącym punkt wyjścia w kształtowaniu rynku jest produkt
(usługa).
W transporcie miejskim podstawowym produktem, który musi być poddany działalności marketingowej jest usługa przewozowa.
Sukces produktu na rynku może zaistnieć wtedy, jeśli przejawia on zdolność do zaspokajania
określonych potrzeb. W przypadku transportu miejskiego podstawową potrzebą jest przemieszczanie w obrębie miasta czy aglomeracji392.

391
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Strategie marketingowe, op. cit., s. 13.
M. Kelles-Krauz: Czynniki ekonomiczne i organizacyjne racjonalizacji komunikacji miejskiej. Wydawnictwo
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Instrumenty zarządzania marketingowego związane z usługą transportu miejskiego muszą
być rozpatrywane kompleksowo pod kątem budowy strategii usługi, a więc postępowania
przedsiębiorstwa transportowego z usługą.
Modelując usługę transportu miejskiego, jako produktu o charakterze niematerialnym adresowanego bezpośrednio do pasażera, należy uwzględnić jej dwa aspekty: technicznotechnologiczny oraz rynkowy.
Specyfika techniczno-technologiczna usługi transportu miejskiego powoduje, że w działalności marketingowej związanej z jej usługą należy393:


bardziej eksponować zasoby ludzkie niż rzeczowe;



kłaść duży nacisk na szkolenia i właściwy dobór personelu kontaktującego się z klientem;



podejmować działania dostosowawcze popytu i podaży w celu ich wzajemnego dopasowania.

Dobór pracowników transportu miejskiego mających bezpośredni kontakt z pasażerem powinien odbywać się przy uwzględnieniu określonych kryteriów. Podstawowymi kryteriami w tym
zakresie są cechy psychofizyczne kandydata, jego prezencja oraz wyszkolenie.
Działania marketingowe odnoszące się do usługi transportowej powinny zapewnić elastyczne
dostosowanie popytu do podaży. Z kolei podejmowanie działań dostosowawczych popytu
i podaży musi być powiązane z wynikami systematycznie prowadzonych badań marketingowych.
W wypadku nadwyżki podaży nad popytem należy przede wszystkim dążyć do zwiększenia
popytu, stosując instrumenty i działania związane ze wszystkimi elementami marketingu
(usługą, ceną, dystrybucją i promocją). Podejście takie odpowiada specyfice transportu miejskiego determinowanej jego funkcjami. W sytuacji niemożliwości uzyskania zadawalających
rezultatów w zakresie wzrostu popytu, w grę wchodzi ograniczenie podaży. Czyniąc to należy
tak postępować, aby w jak najmniejszym stopniu pogorszyć jakość usług dla dotychczasowych pasażerów394.
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D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski, op. cit., s. 254.
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Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej, op. cit., s. 146.
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Drugim aspektem kształtowania usługi transportu miejskiego jest aspekt rynkowy. Z punktu
widzenia celów marketingu ma on znaczenie dominujące, ponieważ nakazuje rozpatrywać
usługę transportu miejskiego przez pryzmat potrzeb konsumenta. Kształtowanie usługi powinno polegać na dostosowaniu jej jakości do zgłaszanych postulatów przewozowych, których hierarchia powinna być ustalana na podstawie badań marketingowych.
Znajomość hierarchizacji pożądanych przez użytkowników właściwości usługi transportowej
jest elementem kształtowania jej strategii pod kątem zaspokajania potrzeb pasażerów.
Proces kształtowania usługi transportu miejskiego powinien być skoordynowany pod kątem
połączenia jej techniczno – technologicznych i rynkowych aspektów. Oznacza to, że podejmując działania zmierzające do ograniczenia niekorzystnych z punktu widzenia marketingu
konsekwencji cech techniczno – technologicznych usługi transportu miejskiego, należy czynić
to przy wykorzystaniu znajomości preferencji jej użytkowników w zakresie właściwości usługi395.
Wśród działań za pomocą produktu w przedsiębiorstwach transportu miejskiego wymienia
się396:


kreowanie zmian w usługach metodą imitacji i kreatywności własnych pracowników;



ustalenie pożądanego obrazu usługi i przedsiębiorstwa na rynku oraz kreowanie tego
obrazu w świadomości klientów z uwzględnieniem wyodrębnionych segmentów rynku
(tzw. strategia pozycjonowania produktu na rynku);



zwiększenie sprzedaży dotychczasowych usług na dotychczasowym rynku (tzw. strategia penetracji rynku);



wchodzenie z dotychczasowymi usługami na nowe rynki przez ekspansję przestrzenną (tzw. strategia rozwoju rynku);



oferowanie zmienionych usług na dotychczasowym rynku (tzw. strategia rozwoju
produktu);



redukcję wydatków w sytuacji ograniczeń budżetowych;



zapewnienie wielu odmian oferowanego produktu (tzw. strategia wąskiego i głębokiego asortymentu).

395

O. Wyszomirski: Funkcjonowanie rynku ..., s. 133.
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O. Wyszomirski: Strategia marketingowa ..., s. 8.
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Niezwykle ważnym instrumentem marketingu jest cena. Kształtując ceny w transporcie miejskim, należy wziąć pod uwagę fakt, że strategia marketingowa cen jest zdeterminowana
z jednej strony specyfiką i zróżnicowaniem potrzeb przewozowych mieszkańców, a z drugiej
działaniami władzy publicznej realizującej za pośrednictwem cen określoną politykę społeczną i transportową.
Realizacja funkcji transportowej polega na zapewnieniu właściwych proporcji w podziale zadań przewozowych pomiędzy transportem indywidualnym i zbiorowym na obszarze miasta.
W tym wypadku cena powinna zapewniać konkurencyjność podróży transportem zbiorowym.
Tworzenie lub współtworzenie cen przez władzę publiczną stanowi dla przedsiębiorstwa
transportu miejskiego warunek ograniczający w procesie kształtowania struktury marketingu.
Działania władzy publicznej zmierzają do zapewnienia wszystkim mieszkańcom, niezależnie
od ich statusu materialnego i miejsca zamieszkania na obszarze zurbanizowanym, minimalnego poziomu ruchliwości transportowej. Służy temu system ulg i zwolnień z opłat za usługi
transportu miejskiego.
Poziom cen usług transportu miejskiego oraz struktura obowiązującej taryfy powinny zatem
z jednej strony zapewnić możliwość w miarę nieograniczonej ruchliwości transportowej,
z drugiej powinny współdecydować o konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku
do motoryzacji indywidualnej.
W związku z tym, ważne znaczenie ma przekonanie władzy publicznej, uchwalającej taryfę,
do konieczności traktowania cen nie tylko w aspekcie politycznym, ale także marketingowym.
Do działań za pomocą ceny w przedsiębiorstwach transportu miejskiego można zaliczyć397:


stosowanie mieszanej orientacji cenowej popytowo-konkurencyjnej, uwzględniającej
z jednej strony wielkość popytu i z drugiej ceny (koszty) konkurencyjnych sposobów
realizacji podróży;



ustalanie ceny na niskim poziomie w celu utrzymania dużego udziału w rynku
(tzw. strategia cenowej penetracji rynku);



stosowanie dyskont cenowych ilościowych dla kupujących bilety okresowe.

Kolejnym instrumentem marketingowym, stanowiącym warunek osiągnięcia ustalonych celów
w zakresie sprzedaży usług transportu miejskiego, jest ich odpowiednia dystrybucja.

397

Ibidem, s. 8-9.
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Kształtowanie dystrybucji usług transportu miejskiego jako elementu marketingu wiąże się
z podjęciem wielu działań i przedsięwzięć oraz uwzględnieniem takich czynników, jak398:


lokalizacja miejsc sprzedaży;



rodzaj miejsc sprzedaży;



szerokość asortymentu;



formy sprzedaży;



formy obsługi;



zakres świadczonych usług dodatkowych.

Usługi transportu miejskiego mogą być sprzedawane pasażerom bezpośrednio przez przedsiębiorstwo transportowe, bądź z zaangażowaniem pośredników, tworząc w takim przypadku
sieć powiązanych ze sobą ogniw. Ogniwa pośredniczące zgrupowane w różnego rodzaju
kombinacje tworzą tzw. kanały dystrybucji.
Odpowiednim w wypadku transportu miejskiego rodzajem dystrybucji jest dystrybucja intensywna umożliwiająca potencjalnym pasażerom zakup usługi przy minimum wysiłku. Oznacza
to, że bilety powinny być dostępne w możliwie maksymalnej liczbie miejsc, z uwzględnieniem
pojazdów.
Zatem przedsiębiorstwa transportu miejskiego do działań za pomocą dystrybucji powinny
zaliczać399:
a) stosowanie kanałów dystrybucji:
̶

bezpośrednich (sprzedaż we własnym zakresie) i pośrednich (sprzedaż
przez pośredników);
̶

wąskich (ograniczona liczba szczebli pośrednich);
̶

konwencjonalnych (sprzedaż biletów pośrednikom z udzieleniem marży),
kontraktowych (zawieranie umów na sprzedaż biletów precyzujących warunki sprzedaży) i administrowanych (sprzedaż biletów przez przewoźników za pośrednictwem kierowców w pojazdach),

398

Gospodarowanie w transporcie. Pod red. S. Miecznikowskiego. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1998,

s. 110.
399

O. Wyszomirski: Strategia marketingowa ..., s. 9.
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b) stosowanie dystrybucji intensywnej opartej na:
̶

dużej liczbie firm i placówek;
̶

zapewnieniu klientom wygodnego zakupu;
̶

dogodnej lokalizacji miejsc sprzedaży.

Sprawna sprzedaż usług transportu miejskiego wymaga podjęcia działań i uruchomienia instrumentów aktywizujących ją oraz ich zintegrowania z innymi elementami marketingu. Działalność w tym zakresie określana jest jako aktywizacja sprzedaży, czy też promocja.
Zasadniczym celem promocji jest podkreślenie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu,
zachęta do zakupu w danym miejscu i czasie i na określonych warunkach, jak też dążenie do
uzyskania przewagi nad konkurentami w poszczególnych segmentach rynku400.
Zatem do działań za pomocą promocji w przedsiębiorstwach transportu miejskiego należy
zaliczyć401:


skupienie się w pierwszym rzędzie na funkcji informacyjnej;



wykorzystanie public relations i publicity oraz sprzedaży osobistej jako podstawowych
instrumentów;



stosowanie strategii push, pchającej produkt do pasażera;



wykorzystanie promocyjnych walorów produktu, cen i dystrybucji;



tworzenie obszaru usług i firm pod kątem społecznej akceptacji;



wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży w szkołach;



przeznaczenie na promocję środków potrzebnych do zrealizowania przyjętej strategii.

15.4. Wykorzystanie Internetu w marketingowym kształtowaniu
usługi transportu miejskiego
Wraz z rozwojem technologii cyfrowych i coraz wyższym ogólnym poziomem życia rosną
wymagania stawiane przez nabywcę usługi komunikacyjnej. Determinują stosowanie, przez
organizatora transportu, coraz szerszego wachlarza działań i środków, mających na celu

400

M. Kelles-Krauz: op. cit., s. 23.
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maksymalizację satysfakcji klienta. Obecnie jednym z koniecznych sposobów dopasowywania
usługi komunikacyjnej do potrzeb klienta jest wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez
sieć Internet.
Internet (z ang. dosł. międzysieć) – to globalna sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60. Jednak upowszechnienie Internetu to zjawisko lat
dziewięćdziesiątych, a w zasadzie ostatnich pięciu lat XX w. Pod koniec XX stulecia stał się
najszybciej rozwijającym się medium interaktywnego przekazywania informacji i porozumiewania się402.
Transport miejski, ze swoją specyfiką generowania informacji o znacznej objętości i dynamice jest naturalnie obecny w Internecie od wielu lat. Czas, kiedy w sieci dominowały proste
i statyczne witryny tekstowe będące raczej wizytówkami firm niż interaktywnymi serwisami
minął. Zmienił się Internet, przede wszystkim zaś dojrzał użytkownik, stając się świadomym
i wymagającym klientem.
Internet bywa niekiedy utożsamiany ze stroną WWW. Te dwa pojęcia nie są równoznaczne.
WWW (World Wide Web - strony, witryny, serwisy, portale, wortale) to jedna z usług, najpowszechniej oferowana w sieci internetowej. Obok WWW Internet udostępnia: e-mail –
pocztę elektroniczną; transfer plików – FTP, P2P; komunikatory - rozmowy lub wideorozmowy; kanały RSS (Really Simple Syndication) – pobieranie nagłówków wiadomości, Podcasting
– publikacje dźwiękowe i inne możliwości.
Serwis WWW organizatora transportu miejskiego aby został zaakceptowany i doceniony
przez wymagającego użytkownika musi spełniać określone wymagania zarówno na etapie
jego konstruowania jak i w codziennej eksploatacji.
Domena internetowa (adres serwisu internetowego) to element systemu nazywania
i identyfikowania komputerów w Internecie. Jest nieodłącznym elementem każdego serwisu
zamieszczonego w globalnej sieci. Dla wielu postronnych użytkowników domena nie ma
większego znaczenia, jednak dla twórców stron jest jednym z najważniejszych elementów
promocji. Aby dotrzeć do pasażera i ułatwić mu odnalezienie naszej strony, a także zapamiętanie, powinniśmy stworzyć nazwę krótką i kojarzącą się z naszą firmą. Domena powinna
jednoznacznie i pozytywnie identyfikować firmę umożliwiając jej intuicyjne znalezienie w sieci.403
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Encyklopedia Multimedialna PWN – XX wiek, Warszawa 2000.
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Tradycyjnie już w przypadku organizatorów transportu miejskiego adres serwisu internetowego stanowi najczęściej połączenie skrótu nazwy i miejsca działalności, np. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni ma domenę www.zkmgdynia.pl albo Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. – www.mpk.poznan.pl. Można znaleźć w sieci serwisy transportowe o krótkich, z pozoru atrakcyjnych, domenach, np. www.zkm.pl – Zakład Komunikacji
Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. albo www.mzk.pl – Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
Trudno jednak takie domeny jednoznacznie skojarzyć z właściwym podmiotem. Adres internetowy zrasta się usługą komunikacyjną i w ten sposób stanowi ważne narzędzie promocyjne404. Konsekwencje wyboru domeny są daleko idące. Adres WWW pojawia się na wszelkich
publikacjach: rozkładach jazdy, ulotkach, ogłoszeniach, plakatach. Domena stanowi część
adresów elektronicznych wykorzystywanych w firmie. Powinna być łatwa do przeliterowania
w rozmowie telefonicznej. Nie powinno się korzystać z domeny bezpłatnej uruchamiając serwis internetowy transportu miejskiego.
W celu odnalezienia właściwej informacji w Internecie posługujemy się coraz inteligentniejszymi wyszukiwarkami, których działanie opiera się (np. Google) na stosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy topologii sieci. Takie wyszukiwarki uważa się za stosunkowo
efektywne oraz odporne na nadużycia405. Mimo to nie wyeliminowano nieetycznych technik
pozycjonowania. Problem zajmowania wysokich pozycji w wyszukiwarkach internetowych,
w przypadku witryn administracji publicznej i samorządowej, nie jest szczególnie nasilony.
Organizator transportu miejskiego zazwyczaj lokuje się, po wpisaniu odpowiednich słów kluczowych, bardzo wysoko na liście wyszukiwań. Jednak nawet gdyby było inaczej, dysponuje
narzędziami (pozainternetowymi), które pozwalają domenę swojego serwisu rozpowszechniać niezwykle skutecznie, wykorzystując do tego celu swoje pojazdy, przystanki, bilety czy
publikacje promocyjne.
Kluczowym zagadnieniem funkcjonowania w sieci serwisu internetowego transportu miejskiego jest zapewnienie szeroko rozumianej dostępności. Proces przygotowania serwisu internetowego, zwłaszcza przez instytucję użyteczności publicznej, musi zakładać, że będą
z niego korzystać także osoby niepełnosprawne, nie w pełni sprawne zarówno ruchowo, jak
i w zakresie postrzegania. Ignorowanie ograniczeń tych osób powoduje, że poszczególne
osoby albo całe grupy nie mogą zapoznać się z potrzebnymi treściami albo napotykają istot-

404
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ne utrudnienia, a więc narasta ryzyko ich "cyfrowego wykluczenia". Trzeba też uwzględniać
potrzeby osób starszych, które nie mają doświadczenia w poruszaniu się po Internecie.
Z myślą o nich warto konsekwentnie unikać zbyt skomplikowanych lub niestandardowych
metod nawigacji po zasobach oraz innych elementów mogących wprowadzać w błąd
lub dezorientować użytkownika (migające elementy, wyskakujące okienka itp.)406.
Dostęp do stron powinien być także niezależny od rodzaju technologii i urządzeń używanych
do łączenia z Internetem. Pewna liczba użytkowników może nie być w stanie zapoznać się
z plikami graficznymi i multimedialnymi i dlatego każdy z nich powinien posiadać tekstową
alternatywę. Korzystanie z arkuszy stylów CSS, które oddzielają warstwę prezentacyjną
od zawartości, umożliwia tworzenie alternatywnych szat graficznych dla różnych urządzeń
oraz alternatywnych sposobów wyświetlania, które mogą być zmieniane przez użytkowników
lub pozwalają różnym urządzeniom internetowym wyświetlać zawartość w sposób, który będzie najlepiej odpowiadał ich możliwościom407.
Przedstawione zalecenia należą do wydanych przez The Web Accessibility Initiative (WAI).
Jest to jedna z pięciu inicjatyw konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium – organizacji
zajmującej się ustanawianiem standardów projektowania serwisów WWW).
Unia Europejska w przyjętych 25 września 2001 r. zasadach porozumiewania się organów
Unii z otoczeniem (Communication from the Commission to the Council, the European Par-

liament, the Economic and Social Committee, and the Committee of Regions) określiła wymagania w zakresie dostępności serwisów internetowych administracji publicznej oraz ich
zawartości eEurope 2002: Accessibility of Public Web Sites and their Content. Dokument ten
wiąże się z przyjętym przez Radę w czerwcu 2000 r. manifestem eEurope Action Plan 2002
postulującym szybkie poszerzanie wykorzystania Internetu. Międzynarodowa społeczność
wkrótce będzie korzystać z technik cyfrowych w prawie wszystkich dziedzinach życia. Ma to
być podstawą rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w której nikt nie może być dyskryminowany. Aby to zapewnić Komisja rekomenduje tworzenie serwisów internetowych w sposób
zgodny z jej zaleceniami: "serwisy sektora publicznego państw i organów Unii i ich treść muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający ich dostępność dla niepełnosprawnych i pełne wykorzystanie zalet e-government". Unia Europejska nie tylko stara się, by jej strony były

406
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2004, nr 17, s. 16.
407
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dostępne i zgodne z WAI, co stało się częścią jej strategii, ale również podejmuje nowe inicjatywy, takie jak Office for Official Publications of the European Communities (OPOCE),
zmierzające do udostępnienia oficjalnych dokumentów unijnych osobom niewidzącym oraz
słabowidzącym408. Przykładem realizowania podobnej strategii w transporcie miejskim jest
udźwiękowienie od 2005 r., za pomocą "mówiącej" przeglądarki internetowej Intelligent Web
Reader,

serwisu

internetowego

Zarządu

Komunikacji

Miejskiej

w

Gdyni

(http://www.zkmgdynia.pl). W Polsce odsetek osób posiadających problemy ze wzrokiem
wynosi aż 29,5% ogółu społeczeństwa409.
W marcu 2004 r. konsorcjum W3C opublikowało projekt drugiej już wersji zaleceń dla twórców stron internetowych Web Content Accessibility Guidelines 2.0.
Realizowanie szeroko rozumianej polityki dostępności Internetu oraz stosowanie standardów
powinno skutkować bezproblemowym korzystaniem z serwisu m. in. przez:


osoby starsze i niepełnosprawne, w tym także osoby niewidome i słabowidzące (wg
danych GUS w samej Polsce jest około 6,2 miliona niepełnosprawnych)410;



coraz większą liczbę internautów korzystających z przeglądarek innych niż Microsoft
Internet Explorer;



użytkowników platform mobilnych (telefonów, Palmtopów PDA (Personal Digital Assistant), MDA (Mobile Digital Assitant), Tablet PC i innych;



pobierających nagłówki wiadomości w formacie RSS, zapewniającym maksymalną
prostotę w rewykorzystywaniu informacji (czytniki RSS umożliwiają pobieranie nagłówków informacji z serwisu i wyświetlanie ich np. na pulpicie, dostarczane są indywidualnie do użytkownika natychmiast po opublikowaniu)411.

Regulacje prawne, które odnoszą się do kwestii dostępności zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych z dnia
11 października 2005 r.412 Jednak rozporządzenie to obejmuje jednostki samorządowe wy-
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łącznie w zakresie udostępniania informacji publicznej w ramach Biuletynu Informacji Publicznej413.
Żaden inny sposób docierania do pasażera, w zakresie polityki informacyjno-promocyjnej, nie
oferuje takich możliwości jak serwis internetowy. Do dyspozycji pozostaje tekst, grafika,
dźwięk lub ich multimedialne połączenie. Nie bez znaczenia jest także - w zasadzie nieograniczone miejsce na ich prezentacje, niedostępne w innych mediach. Jednak rozwiązania graficzne muszą być podporządkowane ergonomii i intuicyjności serwisu. Przykład największych
serwisów w sieci świadczy, że prostota jest wartością samą w sobie w świecie zalanym informacją.414
Dwie charakterystyczne cechy e-serwisu organizatora transportu miejskiego, tj. znaczna objętość i dynamika informacji koniecznych do zaprezentowania pasażerowi oraz coraz większa
liczba wizyt na stronach tego typu, determinują sposób jego projektowania.
Podstawowym zagadnieniem jest użyteczność serwisu, rozumiana jako suma kilku składników: przydatności praktycznej, łatwości obsługi, skuteczności, efektywności i zadowolenia
klienta. Internauta oczekuje więc, że serwis będzie zawierał poszukiwane informacje a jednocześnie nie będzie zmuszał do zastanawiania się nad sposobem dotarcia do nich. Na stronach o bardzo rozbudowanej treści należy zwracać szczególną uwagę na ich logiczny i funkcjonalny układ. Rozmieszczenie informacji w poszczególnych zakładkach oraz podstronach,
a także odpowiednio zbudowane menu są zagadnieniami kluczowymi. Oprócz tych użytkowników, dla których logiczne poszukiwanie informacji przez selekcję i zawężanie tematyki będzie naturalną metodą na dotarcie do niej, z pewnością znajdą się tacy, dla których będzie
to strata czasu. Dla nich ważniejsze będą opcje szybkiej nawigacji,415 np. bezpośredni dostęp
ze strony głównej (jednym kliknięciem) do rozkładów jazdy.
Zakres informacji, które mogą się znajdować w serwisie WWW organizatora transportu miejskiego jest bardzo szeroki i często zależy od lokalnej specyfiki. Niemniej, są trzy obszary zagadnień, bez których taki serwis nie może funkcjonować. To informacje o:


413

rozkładzie jazdy;
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taryfie opłat i sprzedaży biletów;



bieżącym funkcjonowaniu komunikacji (remontach, objazdach, zmianie cen biletów,
i innych).

Rys. 59. Fragment strony głównej serwisu internetowego (przykład ZKM w Gdyni
w 2007 r.)

Źródło: Internet: http://www.zkmgdynia.pl / - z dnia 23 kwietnia 2007 r.

W dalszym rzędzie wpływa to na kształt strony głównej. Użytkownik, łączący się z serwisem
WWW organizatora transportu miejskiego powinien mieć dostęp do szeregu istotnych informacji bez dalszego zagłębiania się w menu (Rys. 59). Należą do nich:
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bieżąca data wraz określeniem rodzaju rozkładu jazdy obowiązującego w danym
dniu;



bezpośredni dostęp do wszystkich rozkładów jazdy przez podanie ich aktywnych numerów/oznaczeń literowych;



komunikaty o remontach, objazdach i innych zdarzeniach, które wpływają na zmianę
oferty przewozowej;



planowane w najbliższym czasie zmiany w stałych rozkładach jazdy wraz z udostępnieniem tych rozkładów;



opcje interaktywności pozwalające na kontakt pasażera z firmą: adres elektroniczny,
numer telefonu (najlepiej infolinii – ważne aby była także dostępna dla użytkowników
telefonów komórkowych), odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, pomocy online w postaci formularza zapytań.

Warto ponadto rozważyć dostęp, bezpośrednio ze strony głównej, do wszystkich przygotowanych przekrojów rozkładu jazdy. Informacje o rozkładzie jazdy są najczęściej poszukiwanym zasobem przez użytkowników takiego serwisu. Z tego powodu przygotowaniu wersji
internetowej rozkładu należy poświęcić szczególną uwagę - na produkt finalny patrząc oczami pasażera. Istotną cechą e-rozkładów jest brak ograniczeń związanych z niewielką powierzchnią, na której może być prezentowany, tak charakterystyczną dla przystanku.
Baza danych rozkładowych powinna być przygotowana w sposób zapewniający użyteczność
zarówno dla tych użytkowników transportu miejskiego, którzy korzystają z niego często, jak
i dla tych, którzy korzystają z niego bardzo rzadko, np. turystów. Co oznacza, że powinna
umożliwiać wyszukiwanie informacji w różnych przekrojach, w zależności od już posiadanej
wiedzy na temat układu komunikacyjnego416:


„jeżeli znam nazwę przystanku” - lista wszystkich przystanków sieci komunikacyjnej.
Wybór przystanku powoduje wyświetlenie wykazu linii wraz z kierunkami z wszystkich
przystanków (słupków) o tej samej nazwie. Po akceptacji wybranego kierunku linii
otrzymujemy rozkładu jazdy z tego przystanku;



„jeżeli znam numer linii” – lista wszystkich linii sieci komunikacyjnej. Dobrze, jeżeli
jest już pogrupowana ze względu na charakter linii (zwykła, pospieszna, nocna, specjalna). Po wskazaniu linii otrzymujemy tabele z przystankami w kierunkach, w jakich

416
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kursuje dana linia. Zazwyczaj są to dwa warianty trasy - tam i z powrotem. Na liniach, które mają dodatkowe warianty trasy, odbiegające od trasy podstawowej,
przystanki pokazane zostają w dodatkowych tabelach. Rozkład jazdy wyświetlony zostaje po wybraniu żądanego przystanku;


„jeżeli nic nie wiem” albo „jeżeli znam tylko nazwę ulicy” – mapa sieci komunikacyjnej. Najkorzystniej gdy jest aktywna. Oznacza to, że możliwy jest wybór linii i przystanków wraz z wskazaniem ich na mapie oraz dostęp do rozkładu bezpośrednio
z mapy. Korzystne jest, gdy mapa umożliwia także wyszukiwanie ulic, dodatkowo
z naniesionymi charakterystycznymi obiektami (dworce, szkoły, banki, kościoły, urzędy i inne).

Niezależnie jednak od wybranego sposobu szukania informacji rozkładowych, elementem
docelowym jest rozkład jazdy z przystanku. Pożądanym wydaje się taki układ informacji
i szata graficzna internetowej tabliczki przystankowej, które nawiązywałyby do stosowanego
na przystankach w danej sieci komunikacyjnej. Ciekawą opcją dodatkową będzie prezentacja
przebiegu wybranego kursu w postaci listy kolejnych przystanków na trasie wraz z godziną
odjazdów. To szczególnie przydatna funkcja, w sytuacji, gdy wariant trasy odbiega od podstawowego. Dodatkowo, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, w których najważniejsze ciągi
komunikacyjne są obsługiwane przez wiele linii, pasażer doceni możliwość uzyskania raportu
o chronologicznych odjazdach wszystkich linii z danego przystanku w określonym kierunku.
Do zaawansowanych rozwiązań należy zaliczyć możliwość wyszukiwania optymalnych połączeń między dwoma dowolnymi przystankami w sieci. Taka opcja pomoże zaplanować podróż wg określonych kryteriów: czasu rozpoczęcia, rodzaju linii, minimalnego czasu na przesiadkę, itp. Gdy mechanizm współpracuje z aktywną mapą, to wydaje się, że jest to najbardziej zaawansowany i przyjazny, z punktu widzenia pasażera, sposób uzyskania informacji
o rozkładzie jazdy (Rys. 60).
Istotnym uzupełnieniem rozkładu jazdy są informacje dla osób niepełnosprawnych, które
z jakiegokolwiek powodu mają trudności w poruszaniu się (osoby starsze, matki z wózkami
dziecięcymi, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby słabe fizycznie i zmęczone, itp.) Przykład
stanowi oznaczanie kursów wykonywanych przez pojazdy dostosowane do przewozu takich
osób. Obowiązuje w tym wypadku zasada konstruowania informacji polegająca na jej kierowaniu do wszystkich klientów, przy uwzględnieniu ograniczeń odnoszących się do niepełno-

356

sprawności, unikając jednocześnie informacji skierowanej specjalnie do pasażerów niepełnosprawnych.417

Rys. 60. Interaktywna mapa sieci komunikacyjnej z możliwością wyszukiwania optymalnego połączenia (przykład ZKM w Gdyni w 2007 r.)

Źródło: Internet: http://www.zkmgdynia.pl / - z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Rozkład jazdy, przygotowany według powyższych założeń, może okazać się niepowodzeniem
w przypadku gdy będzie nieaktualny lub błędnie przygotowany. Trzeba zatem z dużą ostroż-
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L.S. de Coulhac: Informacja multimodalna dostosowana do każdego klienta i różnych sytuacji. „Biuletyn Ko-

munikacji Miejskiej” 2000, nr 51, s. 52.
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nością powierzać przygotowywanie internetowych rozkładów jazdy podmiotom obcym
np. regionalnym portalom informacyjnym. W celu uniknięcia omyłek warto zadbać aby pliki
rozkładu jazdy, umieszczane w Internecie, były generowane bezpośrednio z oprogramowania
służącego do opracowywania rozkładów jazdy.
Regularna aktualizacja jest zatem kluczowym zagadnieniem przy konstruowaniu serwisu
WWW. Internet jest medium bardzo dynamicznym. Poczta elektroniczna nigdy nie zdobyłaby
takiej popularności, gdyby maile docierały później niż listy wysyłane pocztą tradycyjną. Użytkownicy oczekują więc natychmiastowej aktualizacji serwisu. A nic nie irytuje bardziej, jak
brak zmian lub najświeższych wiadomości418. Odpowiednie narzędzia administracyjne pozwalają na wykonanie aktualizacji przez osoby nie posiadające wiedzy ściśle informatycznej,
a większość czynności może być zautomatyzowana. Dlatego przy kształtowaniu architektury
serwisu warto zastanowić się, które elementy będą stałe, a które zmieniane i w jakich przedziałach czasowych. Do aktualizowanych na bieżąco na pewno należy włączyć: rozkłady jazdy, komunikaty o zmianach w funkcjonowaniu transportu miejskiego, informacje o ciekawych
wydarzeniach. Przygotowaniem tych informacji powinni się zajmować nie informatycy, a pracownicy merytoryczni, według zasady: „informacja natychmiast i z pierwszej ręki”.
Użytkownikom, którzy chcieliby być informowani o każdej aktualizacji serwisu, bądź jego części: np. rozkładach jazdy, można zaproponować zapisanie się na listę subskrypcji. Informacje
wówczas są wysyłane na adres elektroniczny subskrybenta bez konieczności odwiedzania
serwisu. Jeszcze wygodniejsze może okazać się udostępnianie wybranych części serwisu
w kanałach RSS, dzięki czemu, za pomocą specjalnych czytników, można subskrybować wybrane treści i wyświetlać je na pulpicie natychmiast po opublikowaniu.
Prezentowanie rozkładów jazdy w Internecie jest już powszechną praktyką. Z założenia serwisy internetowe organizatorów transportu miejskiego mają charakter lokalny, związane są
przestrzennie z terenem przez nich obsługiwanym. Dla pasażera podróżującego różnymi
środkami transportu po Europie znajdowanie niezbędnych informacji jest utrudnione. Dlatego
podjęto starania zmierzające do integracji systemów planowania podróży w skali regionalnej
i ponadregionalnej. W ramach budowania społeczeństwa informacyjnego Unia Europejska
wspiera projekty, które umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji o transporcie publicznym.
Interesujące rozwiązania wdrożono w programie EU-Spirit.
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M. Majewski: Budowanie lojalności przez Internet. „Marketing w Praktyce” 2001, nr 10, s. 47.
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Rys. 61. Raport z zapytania o optymalne połączenie pomiędzy Kopenhagą a Poczdamem
(przykład VBB z 2007 r.)

Źródło: Internet: http://euspirit.vbb-fahrinfo.de/ - z dnia 16 marca 2007 r.

EU-Spirit jest europejskim systemem umożliwiającym planowanie podróży rożnymi środkami
transportu publicznego w relacji „drzwi-drzwi”. Co najistotniejsze, EU-Spirit nie jest wyszukiwarką połączeń, osobnym programem. To raczej platforma łącząca różne bazy danych rozkładowych. Pasażer planujący podróż korzysta z lokalnych serwisów internetowych uczestni359

ków tego programu, które sprzężone wzajemnie oferują pełną informację w skali miast, regionów i państw419. Na Rys. 61 zaprezentowano raport z zapytania o najkorzystniejsze połączenie w określonym dniu i godzinie w relacji: Kopenhaga – Poczdam uzyskane z serwisu
http:\\euspirit.vbb-fahrinfo.de - jednego z uczestników programu.
Rozwiązania zaproponowane w projekcie EU-Spirit można by uznać za wzorcowe. Są bogate
pod względem oferowanej informacji, bardzo przyjazne dla pasażera. Dodatkowo dostępne
dla urządzeń przenośnych. Jednak obecnie, w programie uczestniczy zaledwie 7 organizatorów/operatorów transportu publicznego z Niemiec, Szwecji, Danii. To znacznie ogranicza jego
użyteczność. EU-Spirit miał doczekać się kontynuacji jako EU-Travelnet. Droga do objęcia
tym systemem większego obszaru Europy jest wciąż bardzo daleka, a tylko jego powszechność mogłaby przesądzić o sukcesie przedsięwzięcia.
Informacje o rozkładzie jazdy, taryfie opłat czy remontach i objazdach udostępniane w serwisie internetowym to realizowanie funkcji informacyjnej serwisu w kierunku organizator

komunikacji -> klient. Internet umożliwia odwrócenie ról. Źródłem pozyskiwania informacji
oraz uzyskania sympatii i przychylności internautów będzie opracowanie takiej strategii komunikacji, która zamieni formę komunikacji internetowej z monologu w dialog420.
Umożliwienie internautom swobodnego publicznego wypowiadania swoich opinii na forum
czy grupie dyskusyjnej jest efektem wdrażania strategii otwartości na klienta. Tego rodzaju
informacje trudno zdobyć w inny sposób. Anonimowość - typowa cecha użytkowników Internetu - skłania do otwartości i swobody wypowiedzi. Wypowiedzi takie warto czytać i analizować, choćby z tego względu, że użytkownicy pełnią często funkcje kontrolne zauważając błędy i nieścisłości. Gdy spostrzegą szybką reakcję – poczują się współtwórcami serwisu.
Przy budowaniu przyjaznego wizerunku firmy w Internecie, warto uwzględnić osoby, których
zainteresowania problematyką transportu miejskiego są ponadprzeciętne. Będą wdzięczni
za przygotowanie: bazy wszystkich pojazdów, zdjęć poszczególnych typów pojazdów z opisem technicznym, historii transportu miejskiego, rysunków pojazdów historycznych, galerii
zdjęć, modeli do sklejania, itp. Dla obopólnych korzyści warto stworzyć warunki, w których
„miejscem spotkań” pasjonatów transportu będzie serwis WWW organizatora transportu
miejskiego.
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Za pomocą serwisu internetowego można prowadzić działania promocyjne. Rozpoczynają się
już na etapie przygotowywania projektu graficznego serwisu. Spójną, przemyślaną całość
muszą tworzyć dominujące kolory, krój liter, kształty powtarzających się elementów oraz
ekspozycja znaku firmowego. Wygląd witryny powinien jednoznacznie i pozytywnie identyfikować przedsiębiorstwo. Zamieszczane w nim materiały - związane np.: z prezentacją polityki
transportowej, promocją nowych połączeń, prezentacją nowych pojazdów – nie podlegają
ograniczeniom typowym dla prasy, radia i telewizji. Forma, czas i długość prezentacji leżą
wyłącznie w gestii dysponenta serwisu.
Instytucje publiczne zaczynają postrzegać inwestowanie w obsługę obywateli jako coś naprawdę opłacalnego. Korzystanie klientów z sieci internetowej, na zasadzie self-service, obniża bowiem znacznie koszty ich obsługi. Aby system internetowy mógł działać bez zarzutu,
musi się stać częścią zintegrowanego kanału komunikacji z pasażerami. Przy czym informacje
i usługi muszą być dostępne dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy mają dostęp do internetu, jak i dla tych, którzy takiego dostępu nie mają421.
Serwis internetowy w transporcie miejskim należy uczynić jednym ze składników CRM Cu-

stomer Relationship Management – zarządzania relacjami z klientem, dzięki któremu organizator transportu osiągnie wiele korzyści – a wśród nich najważniejszą: satysfakcję pasażera.
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16. Promocja usług w transporcie miejskim
16.1. Istota i zadania promocji usług transportu miejskiego
Promocja obok ceny, produktu i dystrybucji jest jednym z elementów marketingu mix i jako
narzędzie komunikacyjne jest silnie z tymi instrumentami skorelowana, wzmacniając ich oddziaływanie. Istotą promocji jest komunikowanie się przedsiębiorstwa, nadawcy komunikatu
z odbiorcą, czyli otoczeniem rynkowym w celu: wykreowania potrzeb, poinformowania rynku
o ofercie, nakłonienia do zakupu, stworzenia pozytywnego obrazu marki lub/i przedsiębiorstwa oraz tworzenia wśród nabywców postaw zgodnych z interesem nadawcy promocji422.
Promocja zakłada jednokierunkowy przepływ informacji i zajmuje szczególne miejsce w systemie komunikacji marketingowej, stanowiąc jego integralną część.
Podstawowym celem promocji jest pozyskanie nabywców. Poprzez zapewnienie rzeczywistym
i potencjalnym klientom dostępu do pełnej informacji przedsiębiorstwo dostarcza argumentów, które przedstawiają cechy oferowanych produktów lub usług. Promocja jest pozacenową formą konkurencji i powinna zwiększać wiedzę na temat przedsiębiorstwa, jego oferty
rynkowej oraz warunków jej nabycia, wywoływać pozytywny obraz przedsiębiorstwa i jego
produktu w opinii klientów w celu stworzenia dla przedsiębiorstwa preferencji na rynku423.
Poprzez promocję przedsiębiorstwo kreuje potrzeby i dopasowuje podaż do popytu, docelowo przyczyniając się do wzrostu popytu na produkty lub usługi przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia jego elastyczności. Przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać klientów stosując zabiegi marketingowe, które mają na celu wyróżnienie oferowanych produktów lub usług na tle konkurencji oraz wypracowanie modelu lojalnego względem firmy klienta, utwierdzając nabywcę
w przekonaniu, że dokonał trafnego wyboru kupując określony produkt lub usługę424.
Promocja i dotarcie z nią do klienta jest nieodłącznym elementem sprzedaży usług i kształtowania wizerunku przedsiębiorstw. W warunkach gospodarki rynkowej, dającej klientowi
możliwość wyboru transport miejski nie jest wyłączony spod działania tej prawidłowości.
W zależności od systemu zarządzania, na rynku usług transportu miejskiego nadawcą pro-
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mocji jest organizator, który może być jednocześnie przewoźnikiem, a odbiorcą działań promocyjnych jest potencjalny lub rzeczywisty nabywca usług, którego potrzeby transportowe
i preferencje determinują kształtowanie rynku usług transportu miejskiego.
Rozwój systemów transportowych miast, nasilająca się konkurencja transportu publicznego
z indywidualnym, przewaga podaży usług transportu miejskiego nad zgłaszanym popytem,
rosnące wymagania i oczekiwania klientów wobec transportu publicznego to te kierunki
zmian warunków rynkowych, które stwarzają organizatorom i przedsiębiorstwom realizującym przewozy miejskie coraz większe trudności działania na rynku.
Przykład Polski i innych krajów Unii Europejskiej pokazuje, że transport miejski mimo wrażenia pozytywnych zmian wynikających z modernizacji taboru i usprawnień całego systemu,
nadal przez wielu postrzegany jest negatywnie. Dotyczy to przede wszystkim czasu oczekiwania i podróży oraz nieprzewidywalności czasu dotarcia do celu. Ludzie nadal postrzegają
środki transportu publicznego jako środki transportu bardziej dla dzieci niż dla dorosłych
lub drugiej klasy, które nie zaspokajają aspiracji pasażerów425. Aby zmienić te skojarzenia
przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług transportu miejskiego powinny podejmować
działania marketingowe, w tym promocyjne mające na celu uświadomienie rynku i zmianę
sposobu postrzegania transportu publicznego przez społeczeństwo.
Organizator transportu miejskiego najczęściej wykorzystuje funkcję informacyjną promocji
w dziedzinie cen, wyboru rodzaju usługi, jej walorów, miejsc i warunków zakupu oraz oczekiwanych korzyści, aby w ten sposób przełamać bariery nieznajomości rynku wśród nabywców.
Promocja transportu miejskiego jest zespołem działań, których podstawowym celem jest
informowanie, przekonywanie i wpływanie na decyzje klientów dotyczące zakupu oferowanych usług. Promocja w funkcji informacyjnej i edukacyjnej powinna kreować różnice konkurencyjne w stosunku do samochodu osobowego oraz dostarczać informacje na temat oferty
i funkcjonowania transportu zbiorowego, stanowiąc jedno z głównych źródeł wiedzy rynkowej nabywców. Bez promocji, wspartej rzetelną informacją nie byłaby możliwa skuteczna
konkurencja transportu zbiorowego z indywidualnym. Nowe strategie promowania transportu
zbiorowego powinny być rozwijane, by zmienić jego postrzeganie a wraz z edukacją ekologiczną nakłaniać i zachęcać do korzystania ze świadczonych usług.
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16.2. Polityka promocji transportu miejskiego
Określenie polityki promocji transportu miejskiego stanowi integralny element strategii marketingowej organizatorów transportu miejskiego i jest warunkiem stworzenia spójnego programu promocyjnego. Jej programowanie wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych
o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej firmy. Na rynku usług
transportu miejskiego przedsiębiorstwa powinny funkcjonować zgodnie z ideą marketingu,
którego działania koncentrują się wokół konsumenta. Decyzje promocyjne przedsiębiorstw
funkcjonujących na rynku usług transportu miejskiego obejmują426:


sformułowanie celów promocji;



określenie docelowych segmentów rynku;



utworzenie kompozycji narzędzi promocji, tzw. promocji mix;



wyznaczenie budżetu promocji;



ocenę efektów promocji.

Cele promocji usług transportu miejskiego nie różnią się istotnie od ogólnych celów promocji
i najczęściej wynikają z przyjętej strategii marketingowej organizatora oraz funkcji, jakie ma
do spełnienia jego system komunikacji marketingowej. Uwzględniając specyfikę działalności
transportu miejskiego do podstawowych celów promocji należą:


wzrost sprzedaży usług;



stworzenie lub poprawienie wizerunku organizatora lub/i przewoźników realizujących
przewozy na obsługiwanym rynku;



informowanie i edukowanie uczestników rynku;



utrzymanie lub zwiększenie roli transportu zbiorowego w przewozach miejskich;



kreowanie różnic konkurencyjnych w stosunku do samochodu osobowego;



dostosowanie popytu na usługi do ich podaży;



zachęcanie do nabywania usług specjalnych;



przekonywanie o szczególnych walorach użytkowych transportu zbiorowego i korzyściach z nabywania jego usług, motywujących do korzystania z nich.
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Identyfikacja i charakterystyka rynku docelowego jako kolejny etap decyzji związanych
z programowaniem polityki promocji bazuje na segmentacji rynku. Segmentacja, z punktu
widzenia decyzji promocyjnych umożliwia nie tylko lepsze poznanie rynku i kształtowanie
określonej strategii marketingowej, ale także ściślejsze dostosowanie instrumentów promocji
mix do popytu na usługi transportu miejskiego427.
Jeszcze parę lat temu przedsiębiorstwa usługowe, w tym funkcjonujące na rynku usług
transportu publicznego największy nacisk kładły na jakość usług i pozyskiwanie nowych
klientów, teraz coraz większą uwagę zwraca się także na utrzymywanie poczucia lojalności
klientów już korzystających z usług, a działania promocyjne wspierają tę opcję428.
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług transportu miejskiego wskazują na wyraźną
różnicę pomiędzy jego użytkownikiem a klientem. Użytkownik transportu miejskiego może
ponownie skorzystać z usług, ale nie musi. Opinie użytkowników formułowane na podstawie
jednorazowego przejazdu nie są istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku usług transportu miejskiego, ponieważ najczęściej zniekształcają i nie odzwierciedlają faktycznego stanu transportu publicznego. Klient natomiast korzysta z usług
transportu miejskiego regularnie a jego opinie są istotnym elementem wspierającym rozwój
i funkcjonowanie transportu miejskiego w miastach. Zadowolony klient formułuje pozytywne
opinie na temat usług, z których korzysta i broni marki, która spełnia jego oczekiwania429.
Działania promocyjne powinny wpierać zarówno pozyskiwanie nowych klientów jak i utrzymanie lojalności już korzystających z usług transportu miejskiego poprzez dobór odpowiedniego zestawu instrumentów promocji mix. Organizator komunikuje się z rynkiem za pomocą
odpowiednich narzędzi promocji: reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży, public
relations i publicity, przekazuje na rynek informacje dotyczące oferty przewozowej oddziałując bezpośrednio na potrzeby przewozowe nabywców, pośrednio wpływając na wzrost udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich.
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Jednym z najważniejszych elementów kształtowania programu promocyjnego w przedsiębiorstwie jest określenie wielkości funduszu promocyjnego. Decyzje dotyczące kształtowania
budżetu promocji na rynku usług transportu miejskiego warunkują następujące czynniki430:


pozycja jaką dane przedsiębiorstwo chce utrzymać/zdobyć na rynku;



faza cyklu życia usługi na rynku;



koszty wykorzystania poszczególnych instrumentów promocji mix;



wielkość obrotu i/lub zysku, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku usług transportu miejskiego budżet promocyjny
ustalają w oparciu o swoje możliwości finansowe. Fundusz promocyjny w takim przypadku
tworzony jest z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 16. u. 1. poz. 28, dotyczących kosztów uzyskania przychodów: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (…) kosztów reprezentacji i reklamy

w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach
masowego przekazu lub publicznie w inny sposób”431.
Ocena efektów promocji to końcowy etap kształtowania programu promocyjnego przedsiębiorstwa identyfikujący i oceniający osiągnięte efekty. Efektywność działań promocyjnych
oznacza relację między efektami promocji a kosztami jakie należało ponieść do osiągnięcia
tych efektów432. Podejmując jakiekolwiek działania w zakresie promocji transportu publicznego w stosunku do samochodu osobowego należy pamiętać, że ludzie są skłonni do korekty
swoich przyzwyczajeń tylko wtedy, jeżeli oczekiwane zmiany nie są zbyt gwałtowne i nie powodują utrudnień w funkcjonowaniu. Tak więc same kampanie promocyjne na rzecz transportu zbiorowego nie spowodują zmiany motywacji i powinny być dodatkowo wspierane
stworzeniem rzeczywistych i nie pogarszających sytuacji pasażerów alternatyw dla realizacji
ich mobilności. Najczęściej uzyskanie efektów działań promocyjnych jest trudne i długotrwa-
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łe, gdyż ich istotą jest zmiana świadomości i preferencji mieszkańców miast, które kształtują
się w długim okresie czasu433.

16.3. Instrumenty promocji usług transportu miejskiego
Na wybór określonej kompozycji instrumentów promocji mix wpływają czynniki związane
z przyjętą strategią marketingową przedsiębiorstwa oraz rodzajem nabywcy usługi. Specyfika
rynku usług transportu miejskiego i szczegółowe cele promocji na tym rynku wymagają doboru odpowiednich instrumentów promocji mix. Sformułowanie zestawu tych instrumentów
należy dostosować do przyjętych celów polityki promocji organizatora transportu miejskiego,
segmentu rynku oraz budżetu promocji. Kształtowanie strategii promocji usług transportu
miejskiego wiąże się z określeniem zakresu stosowania poszczególnych instrumentów promocji mix oraz wyznaczeniem ich miejsca w strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Na rynku usług transportu miejskiego znajdują zastosowanie wszystkie podstawowe instrumenty promocji mix, tj.:


public relations i publicity;



reklama;



sprzedaż osobista;



promocja sprzedaży.

Między poszczególnymi instrumentami istnieje logiczna sieć zależności. Każdy przyczynia się
do realizacji określonych celów promocji (zarówno o wymiarze strategicznym jak i operacyjnym) i w istotny sposób różni się w swej charakterystyce od pozostałych434. Mając na uwadze charakter działalności transportu miejskiego związanej z otrzymywaniem dotacji nie powinno włączać się do zestawu instrumentów tworzących promotion mix w szerokim zakresie
sponsoringu, ograniczając go jedynie do nieodpłatnego świadczenia usług przewidzianych na
rzecz akcji godnych wsparcia. Jako specyficzny instrument o istotnym znaczeniu w transporcie miejskim należy uznać komunikację nieformalną, czyli przekaz ustny.
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Public relations i publicity to nie tylko utrzymywanie kontaktów z mediami, ale także ogół
działań mających na celu kształtowanie wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Ten instrument
promocji mix odgrywa istotną rolę w zarządzaniu transportem miejskim. Ze względu na niepodzielność usługi transportowej, o decyzji zakupu w dużym stopniu decyduje wizerunek
przedsiębiorstwa. Istota działań podejmowanych w sferze PR wyraża się w dążeniu do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania wobec przedsiębiorstwa oraz
w kształtowaniu przychylnej atmosfery wokół jego działalności i tworzenia korzystnego wizerunku firmy435.
W transporcie miejskim działania PR powinny być także skierowane na przełamywanie oporów społecznych przy wprowadzaniu preferencji dla transportu zbiorowego w ruchu ulicznym
oraz uświadamianie władzom lokalnym potrzeb i trosk przedsiębiorstw komunikacyjnych.
Dobór instrumentarium PR zależy przede wszystkim od celu, który ma zostać osiągnięty, rodzaju adresatów i dostępnych technik informacyjnych. Podstawowymi środkami public relations i publicity są kontakty z przedstawicielami otoczenia przez436:


konferencje i seminaria;



środki masowego przekazu;



publikacje i filmy;



popieranie akcji społecznych;



organizowanie specjalnych usług dla wybranych grup społecznych.

Najczęściej w ramach public relations, organizator transportu miejskiego zamieszcza w prasie, telewizji i radiu informacje dotyczące437:


zmian w ofercie przewozowej w okresie świąt lub imprez masowych;



zmian w ofercie przewozowej w wyniku zbadanych zmian w popycie;



uruchamiania i zawieszania linii szkolnych i sezonowych;
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zmian w funkcjonowaniu transportu miejskiego na skutek remontów dróg i realizacji
inwestycji drogowych.

Jednym z rodzajów działań PR w transporcie miejskim jest organizacja tzw. drzwi otwartych.
Podstawowym celem tego typu działań jest poznanie transportu miejskiego „od kuchni”,
przedstawienie odbiorcom korzyści wynikających z podróży zbiorowych. Zaletą „dni otwartych” jest relatywnie niski koszt organizacji tego typu imprez. Odpowiednie działania z zakresu reklamy i public relations powinny towarzyszyć rozpowszechnianiu imprezy, aby informacja trafiła do wszystkich zainteresowanych i poprawiła wizerunek firm funkcjonujących na
rynku usług transportu miejskiego i ich działalności także wśród osób, które nie wybiorą się
na organizowane „dni otwarte”438.
Istotną zaletą public relations i publicity z punktu widzenia wykorzystywania w transporcie
miejskim jako w działalności dotowanej jest jej taniość. Ze względu na publiczny charakter
transportu miejskiego informacje o zmianach w ofercie przewozowej zamieszczane są w mediach nieodpłatnie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Z faktu tego wynika
inna zaleta public relations i publicity związana z wysoką wiarygodnością informacji w odbiorze publiczności oraz wada związana z ryzykiem zniekształcenia informacji przygotowanej
przez przedsiębiorstwo, które ma niewielki wpływ na ostateczną jej postać439.
W ramach środków public relations, określających tożsamość firmy, tworzących dobry wizerunek organizatora transportu miejskiego należy wymienić440:


nadawanie rozgłosu działalności przewozowej;



utrzymywanie dobrych stosunków z przedstawicielami mass mediów;



promowanie firmy;



organizowanie specjalnych usług dla wybranych grup np. przewozy dla osób niepełnosprawnych;



lobbing, czyli kontaktowanie się i przekonywanie władz i urzędników o celowości
wprowadzania określonych rozwiązań w transporcie miejskim.
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Reklama jest instrumentem promocji o mniejszej podatności stosowania na rynku usług
transportu miejskiego niż public relations. Przedmiotem reklamy w transporcie miejskim jest
przede wszystkim usługa, ale reklama może także kształtować wśród klientów świadomość
istnienia przedsiębiorstwa transportu miejskiego (organizatora), który organizuje transport
miejski oraz tworzyć pozytywny wizerunek jego działalności wśród nabywców usług.
Jedną z najważniejszych decyzji w zarządzaniu reklamą jest wybór kanału komunikacyjnego,
czyli mediów. Na rynku usług transportu miejskiego wyboru należy dokonywać w dostosowaniu do wielkości rynku, charakterystyki konsumentów tworzących segment rynku, oraz
charakterystyki usługi przewozowej.
W transporcie miejskim wykorzystywane są przede wszystkim media drukowane (ulotki reklamowe, plakaty, ogłoszenia prasowe, ogłoszenia na biletach i rozkładach jazdy), bezpośrednie (internet), reklama zewnętrzna (w formie stałej lub ruchomej), reklama wewnętrzna
(plakaty umieszczane w ramkach wewnątrz pojazdów lub naklejane na okna) oraz inne media w postaci np. rozkładów jazdy.

Rys. 62. Plakaty promujące działalność transportu miejskiego (przykład ZKM w Gdyni
w 2005 r.)

Źródło: materiały promocyjne ZKM w Gdyni.

Poszczególne media reklamowe mają różny zasięg, odznaczają się inną selektywnością, odmiennym poziomem kosztów oraz w określony dla siebie sposób przekazują informacje.
Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku usług transportu miejskiego decydując o wyborze
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kanału komunikacyjnego reklamy uwzględnia przede wszystkim aspekt finansowy oraz efektywność danego nośnika reklamy441.
W zależności od celu reklamy, na rynku usług transportu miejskiego można wyróżnić następujące rodzaje reklamy:


informacyjną;



nakłaniającą;



edukacyjną.

W transporcie miejskim reklama o charakterze informacyjnym i edukacyjnym odgrywa najważniejszą rolę. Formą reklamy informacyjnej może być:


rozkład jazdy, umieszczany we wiatach przystankowych i na przystankach;



taryfa i przepisy regulujące zasady korzystania z usług, umieszczane w pojazdach.

Najczęściej wykorzystywanymi nośnikami reklamy transportu miejskiego są: pojazdy, Internet oraz witryny wiat przystankowych. Środki przewozowe wykorzystywane są nie tylko
do promocji transportu zbiorowego, ale coraz częściej do promocji działalności przedsiębiorstw komercyjnych stanowiąc dodatkowe źródło przychodów przedsiębiorstw komunikacyjnych. Pojazdy transportu miejskiego stały się nośnikami informacji, które ułatwiają komunikację z rynkiem i są istotnym elementem wielu kampanii reklamowych.
Reklamy na środkach transportu miejskiego mogą przybierać różne formy: np. reklamy totalnej z naklejaniem folii na okna włącznie (Wielka Brytania, Polska), reklamy odblaskowej
(Niemcy) i mogą być umieszczane: na burtach pojazdów, z boku, z tyłu lub na obu tych powierzchniach (Polska), na tablicach dachowych (Szwajcaria, Austria), na tzw. busboardach
lub z przodu pojazdu pod oknem w formie małych naklejek (Francja)442. Pojazdy transportu
miejskiego jako ruchoma forma reklamy skutecznie przyciągają wzrok odbiorcy. Zaletą tej
formy reklamy są relatywnie niskie koszty i lokalny zasięg. Reklama mobilna może być wszędzie, nie jest na stałe związana z miejscem, a badania potwierdzają, że jest bardziej skuteczna od reklamy stacjonarnej. Reklama mobilna sprawdza się przede wszystkim w dużych miastach, gdzie samochody stoją w ulicznych korkach a kierowcy mają czas na obejrzenie i zapamiętanie zdjęć, haseł reklamowych i informacji na pojazdach.
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Badania przeprowadzone przez firmę AMS, działającą w sektorze reklamy zewnętrznej dowodzą, że w miastach powyżej 200.000 mieszkańców aż 80% osób w wieku 16-49 lat deklaruje,
że zwraca uwagę na reklamę na środkach transportu miejskiego443. Reklama mobilna ma
zaletę, którą wiele firm dopiero teraz zaczyna dostrzegać. Ludzie mają coraz mniej czasu
i coraz skuteczniej unikają reklam, reklamy zewnętrznej w środkach transportu miejskiego
uniknąć się po prostu nie da444. Organizatorzy transportu miejskiego i przedsiębiorstwa realizujące przewozy miejskie powinni w większym stopniu wykorzystywać pojazdy do promocji
transportu publicznego, zachęcając w ten sposób użytkowników samochodów osobowych
do korzystania z jego usług.

Rys. 63. Reklama mobilna napędu gazowego w transporcie miejskim (przykład ZKM
w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały ZKM w Gdyni.

Nową, dynamiczną formą reklamy działalności komercyjnej stosowaną w pojazdach transportu miejskiego jest telewizja, którą cechuje szeroki krąg odbiorców. Przykłady DRIM (Digital
Retail Inteligent Media) pojawiły się w Orlando, Londynie, Singapurze, Hongkongu a nawet w
Polsce. Zapewnienie mieszkańcom wielkich miast rozrywki i wiadomości przeplatanych re-
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klamami komercyjnymi podczas podróży stało się dobrym pomysłem biznesowym. W ten
sposób pojazdy zapewniają reklamodawcom najbardziej chłonnych na przekaz odbiorców445.
Nowoczesnym, bezpośrednim nośnikiem reklamy transportu publicznego o charakterze informacyjnym i edukacyjnym jest serwis internetowy.
Reklama nakłaniająca do realizowania podróży środkami transportu zbiorowego jest szczególnie przydatna dla celów realizacji określonej polityki transportowej na obszarach zurbanizowanych. Władze publiczne i organizatorzy transportu miejskiego powinni poprzez reklamę
promować usługi transportu zbiorowego jako alternatywę dla podróży samochodem osobowym. Reklama skutecznie wypełni swoje zadanie, jeśli zapewni się jej zgodność z naturą
usługi komunikacyjnej i uwzględni się w niej kwestię przewagi konkurencyjnej w stosunku
do transportu indywidualnego446.
Sprzedaż osobista jako instrument promocji mix wykorzystywany na rynku usług transportu
miejskiego stanowi uzupełnienie dystrybucji tych usług w kierunku rozszerzenia kontaktu
sprzedawcy z klientem, zapewniając pasażerom, którzy oczekują porady lub dodatkowej informacji, bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. W ten sposób sprzedaż osobista pozwala intensyfikować przychody ze sprzedaży w segmencie osób, które wymagają specjalnej obsługi447.
Sprzedaż osobista zapewnia dwukierunkowe oddziaływanie na linii organizator transportu
miejskiego – nabywca usługi. Zadania, wchodzące w zakres sprzedaży osobistej powinni wykonywać także pracownicy transportu miejskiego, którzy na co dzień kontaktują się z klientem, ale nie prowadzą bezpośredniej sprzedaży: kontrolerzy, kierowcy, motorniczowie. Pasażer formułuje opinie o usługach transportu miejskiego, ocenia ich jakość na podstawie postaw i zachowań pracowników. Ze względu na niepodzielność usługi i niematerialny jej charakter informacja i kontakt osobisty w przypadku przedsiębiorstw usługowych odgrywają
istotną rolę jako elementy komunikacji rynkowej wyprzedzające w czasie realizację usługi448.
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Do podstawowych zadań sprzedaży osobistej prowadzonej przez przedsiębiorstwa na rynku
usług transportu miejskiego należy zaliczyć449:


rzeczowe argumentowanie i udzielanie porad;



informowanie o sposobie korzystania z usług;



zbieranie wrażeń klientów związanych z korzystaniem z usług;



uświadamianie potrzeb i oferowanie możliwości ich zaspokojenia.

Na rynku usług transportu miejskiego szczególną rolę odgrywa Biuro Obsługi Klienta, w którym można kupić bilet, złożyć pisemną skargę, zgłosić uwagi, uzyskać rozkład jazdy
oraz szczegółowe informacje na temat oferty przewozowej. W transporcie miejskim formułuje się następujące wytyczne w odniesieniu do sprzedaży osobistej450:


dbać o wizerunek firmy;



wykorzystać do maksimum kontakt z klientem w czasie sprzedaży;



nie lekceważyć klienta jako zewnętrznego źródła informacji o usłudze;



zapewnić klientom udział w procesie tworzenia usługi;



wpływać na ocenę jakości obsługi;



sprawić, że w odbiorze klienta usługa będzie produktem materialnym przez udzielanie
informacji, doradzanie, zwracanie uwagi na niepowtarzalne cechy usługi.

Promocja sprzedaży jest kolejnym instrumentem promocji wykorzystywanym w transporcie
miejskim. Ze względu na niematerialny charakter usług, do podstawowych środków promocji
sprzedaży należy zaliczyć451:


urządzanie konkursów i loterii poświęconych transportowi miejskiemu, w których nagrodami są bilety;



organizowanie w określonych terminach bezpłatnych przejazdów w formie próby;



dostarczanie informatorów i rozkładów jazdy przy zakupie usługi, które ułatwią korzystanie z usług;
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ofertę zwrotu opłaty za bilet, jeśli podczas podróży nie zostaną spełnione określone
wymagania stanowiące podstawowe i dodatkowe właściwości usługi;



wręczanie kartonowych modeli pojazdów do sklejania dla osób kupujących określony
rodzaj biletu;



kupony upoważniające do ulgi lub bezpłatnego przejazdu;



premie i podarunki np. bilet dekadowy na okaziciela jako dodatek do biletu semestralnego.

Nieformalnym instrumentem promocji usług transportu miejskiego jest przekaz ustny. Przekazywanie informacji osobowych o charakterze nieformalnym jest określane mianem komunikacji nieformalnej, prywatnej, „z ust do ust” lub z „ust do uszu” (ang. word of mouth communication). Komunikacja nieformalna ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji, zapewniając lepsze i pewniejsze podstawy wyboru, szczególnie w przypadku usług. Pasażerowie
formułują opinie na temat transportu publicznego, oferty przewozowej, cen, dystrybucji
usług, a w postaci informacji przekazują je znajomym, rodzinie, rzeczywistym i potencjalnym
klientom transportu miejskiego452. Najpowszechniejszymi przejawami tej formy komunikacji
są opowieści konsumentów o ich doświadczeniach z usługą, przekazywanie innym nabywcom
porad, opinii na temat jakości usług transportu miejskiego, uwag, odpowiadanie na pytania
znajomych dotyczące form zakupu usługi453.

16.4. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży jako forma
promocji transportu miejskiego
W dobie intensywnej eksploatacji samochodów osobowych w miastach wyzwaniem staje się
zmiana postaw i zachowań komunikacyjnych ich mieszkańców, w tym przede wszystkim
młodego pokolenia, kształtowanie ich świadomości zgodnie z zasadami ekorozwoju, zachęcanie do korzystania z alternatywnych w stosunku do samochodu osobowego form transportu.
Oprócz działań wykorzystujących reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public
relations i publicity, promocja transportu publicznego powinna zakładać także realizację programów edukacyjnych i działań interaktywnych skierowanych przede wszystkim do dzieci
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i młodzieży. Działania te powinny wskazywać na zagrożenia niekontrolowanego wzrostu
użytkowania samochodu w mieście oraz przyczyniać się do pozytywnego kształtowania wizerunku transportu publicznego w świadomości młodych ludzi.
Na rynku usług transportu miejskiego objęcie programem edukacyjnym dzieci i młodzieży
jest kluczem do realizacji szerszych celów w rozwoju społeczeństwa. „Udział młodzieży musi
stać się integralnym elementem lokalnej, krajowej i międzynarodowej polityki i powinien
przewidywać tworzenie systemu promocji, decyzji, działań, które wpływają na życie dzieci
i młodzieży”454.
Ze względu na otwartość młodych ludzi na różne poglądy, krytyczną i kreatywną postawę
wobec otaczającej ich rzeczywistości, programy edukacyjne powinny być kierowane właśnie
do tego segmentu osób. Doświadczenia państw Unii Europejskiej w tym zakresie dowodzą,
że programy edukacyjne są formą promocji transportu publicznego wymagającą czasu,
ale przynoszącą największe efekty, prowadząc do wzrostu świadomości młodych ludzi w zakresie problematyki transportu publicznego oraz kształtowania zachowań komunikacyjnych
zgodnie z zasadami ekorozwoju.
Grupę docelową programów edukacyjnych powinny stanowić dzieci i młodzież w wieku 8 –
18 lat, do których kierowane są bezpośrednie działania interaktywne, edukacyjne i informacyjne zgodne z założeniami określonego programu. Programy edukacyjne powinny mieć charakter cykliczny a czynny udział powinni w nich brać nie tylko lokalni koordynatorzy i organizatorzy programu, ale także eksperci z zakresu transportu publicznego, politycy, urbaniści,
urzędnicy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających realizację założeń polityki
transportowej miast.
Programy mogą mieć formę spotkań, specjalnie przygotowanych seminariów, wykładów,
dyskusji, zadań do wykonania, prelekcji lub warsztatów z aktywnym udziałem młodzieży.
Program spotkań powinien być dostosowany pod względem doboru tematu i sposobu prowadzenia zajęć do każdej z grup wiekowych, obejmując: politykę transportową i ekologiczne
aspekty transportu w miastach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podczas podróży, historię transportu publicznego w miastach, formy i warunki korzystania z usług, przyszłość transportu publicznego w miastach.
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Internet: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch10.pdf./ - z dnia 5 kwietnia 2007 r. World
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W programach powinny być stosowane elementy mające na celu wzmocnienie poziomu zainteresowania programem:


spotkania z zaproszonymi gośćmi;



wycieczki;



konkursy z nagrodami.

Poprzez spotkania z zaproszonymi gośćmi i wycieczki do miejsc związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem transportu publicznego oraz tworzeniem polityki transportowej
miast, młodzież może poznać „od kuchni” specyfikę transportu publicznego oraz kształtowania polityki transportowej przez władze miast. Spotkania z zaproszonymi gośćmi, dyskusje
z osobami na co dzień pracującymi w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku usług
transportu miejskiego, w tym kierowcami i kontrolerami biletów, osobami odpowiedzialnych
za tworzenie polityki transportowej miast (planistami miast, urzędnikami), przedstawicielami
instytucji wspierających rozwój transportu miejskiego (organizacje ekologiczne) zmniejszają
dystans oraz kształtują pozytywny wizerunek działalności transportu publicznego i alternatywnych w stosunku do samochodu osobowego form podróży w mieście.
Organizowanie konkursów z atrakcyjnymi nagrodami ma na celu zachęcić młodzież do tworzenia projektów (plakatów, rysunków, filmów, prezentacji, haseł reklamowych, zdjęć itp.)
związanych tematycznie z transportem publicznym aktywnie angażując ją w realizację założeń programu.
Programy edukacyjne bezpośrednio są skierowane do dzieci i młodzieży, ale pośrednio do ich
otoczenia (rodziny, przyjaciół, znajomych, grupy ludzi w szkołach i sąsiedztwie itp.). Należy
zadbać o dobre public relations i publicity programów edukacyjnych. Zaangażowanie mediów: stacji telewizyjnych, radiowych, prasy, portali internetowych pozwala rozpowszechnić
idee programu, zainteresować projektem i problematyką zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Zgodnie z oczekiwanymi rezultatami tego typu programów edukacyjnych,
młodzi ludzie poprzez zmianę postrzegania transportu publicznego i zachowań komunikacyjnych powinni wpływać na zmianę postaw ich otoczenia, a pośrednio na jakość życia wszystkich mieszkańców miast.
Przykładem działań edukacyjnych promujących transport zbiorowy i kształtujących zachowania komunikacyjne młodzieży zgodnie z zasadami ekorozwoju jest program „Wychowanie
komunikacyjne”, który został przeprowadzony wśród uczniów wybranych gdyńskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Program ten został zorganizowany i zrealizowany
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przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, organizatora transportu miejskiego, przy wsparciu środków unijnych pochodzących z programu Unii Europejskiej Civitas TELLUS.

Rys. 64. Plakat oraz logo promujące program edukacyjny „Wychowanie komunikacyjne”
(przykład ZKM w Gdyni w 2006 r.)

Źródło: materiały promocyjne ZKM w Gdyni.

W programie „Wychowanie komunikacyjne” wzięło udział 10 klas, w tym 4 klasy ze szkół
podstawowych, 3 klasy z gimnazjów i 3 klasy z liceów ogólnokształcących. W ramach programu w każdej klasie odbyło się jedno dwugodzinne spotkanie w miesiącu. Ramowy plan
zajęć został ułożony w następujący sposób:
Temat 1: Polityka transportowa i ekologiczne aspekty transportu w miastach, w tym
w szczególności:


istota i podstawowe założenia polityki transportowej miast;



podstawowe założenia strategii zrównoważonego rozwoju miast;



rola transportu zbiorowego w strategii zrównoważonego rozwoju;



wykorzystywanie samochodu osobowego w podróżach miejskich;



przesłanki niezrównoważenia transportu w miastach – zagrożenia środowiska, zdrowia, życia;



rola transportu zbiorowego w ograniczaniu zagrożenia środowiska, zdrowia, życia, zużycia energii;



znaczenie ruchu rowerowego jako elementu zrównoważonego rozwoju;



przedstawienie ekologicznych aspektów transportu w miastach.
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Temat 2: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podczas podróży transportem publicznym,
w tym w szczególności:


bezpieczeństwo w ruchu drogowym z punktu widzenia pieszego i pasażera;



czynniki warunkujące bezpieczeństwo pieszych na drodze;



podstawowe uwarunkowania tzw „bezpiecznej drogi do szkoły”;



analiza przyczyn wypadków drogowych z winy pieszych i kierowców na podstawie
rozmów z funkcjonariuszami policji, artykułów prasowych, rzeczywistych zdarzeń;



identyfikacja najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze (z punktu widzenia pieszego, kierowcy, pasażera);



zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem pieszych i pasażerów.

Temat 3: Historia transportu w miastach, w tym w szczególności:


przedstawienie historii transportu miejskiego w Polsce i innych krajach europejskich;



prezentacja rozwoju przestrzennego transportu miejskiego w Gdyni na przestrzeni lat;



prezentacja licznych fotografii przedstawiających pojazdy.

Temat 4: Formy i warunki podróży, w tym w szczególności:


jakość usług gdyńskiej komunikacji miejskiej (poparta wynikami badań marketingowych dotyczących zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Gdyni oraz
ustosunkowanie się uczniów szkół ponadpodstawowych do tych wyników);



kultura osobista pasażerów, a korzystanie ze środków transportu miejskiego;



prawa i obowiązki pasażerów w środkach transportu publicznego.

Temat 5: Kontrola biletów, w tym w szczególności:


omówienie zasad kontroli biletów;



przedstawienie taryf i przepisów taryfowych;



informacje dotyczące zasad nakładania opłat dodatkowych;



ogólna dyskusja dotycząca potrzeby kontroli biletów (przełamanie stereotypów).

Temat 6: Przyszłość transportu w miastach:


przyszłość transportu miejskiego w Polsce i innych krajach europejskich;
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transport miejski w Gdyni (perspektywy, możliwości, uwarunkowania funkcjonowania
i rozwoju).

Każdy z tematów przygotowano pod kątem jego przedstawienia dla poszczególnych grup
wiekowych. W szkołach podstawowych dominowały zabawy skojarzeniowe, natomiast w liceach dyskusje problemowe z aktywnym udziałem młodzieży. W celu dodatkowej promocji
„Wychowania komunikacyjnego” i wzmocnienia poziomu zainteresowania zarówno ze strony
uczniów jak i nauczycieli włączono do programu dodatkowe elementy, stanowiące jego uzupełnienie i urozmaicenie:


spotkania z zaproszonymi gośćmi (rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni, kierowca autobusu miejskiego, naczelnik wydziału kontroli biletów ZKM
w Gdyni wraz z jednym z kontrolerów);



wycieczki mające na celu poznanie transportu miejskiego „od kuchni”, czyli wizyty
w zajezdni autobusowej, Biurze Obsługi Klienta ZKM w Gdyni, Centrali Ruchu oraz
wycieczki o charakterze poznawczym, promujące ciekawe miejsca w Gdyni, z wykorzystaniem transportu publicznego;



konkurs plastyczny z atrakcyjnymi nagrodami dla najmłodszej grupy wiekowej pod
hasłem „ Moja droga do szkoły”.

Po zakończeniu programu wśród uczniów przeprowadzono badania marketingowe, których
celem było poznanie ich opinii na temat „Wychowania komunikacyjnego” oraz próba oceny
realizacji programu. Badaniem objęto 250 uczniów, którzy wzięli udział w projekcie w wieku
10 -17 lat. Dane zostały zebrane metodą ankietową. W świetle wyników badań tematem,
który wzbudził największe zainteresowanie młodzieży bez względu na grupę wiekowa była
kontrola biletów.
Wyniki badań dowiodły, że wraz ze zmianą grupy wiekowej zmienia się sposób dotarcia młodzieży do szkoły. W największym stopniu z usług transportu publicznego korzysta młodzież
w wieku licealnym, a w najmniejszym dzieci ze szkół podstawowych, które najczęściej do
szkoły przyprowadzają lub podwożą samochodem rodzice. Wyniki badań marketingowych
oraz bardzo aktywny udział w programie „Wychowanie komunikacyjne” uczniów szkół podstawowych dowodzą, że właśnie do tej grupy wiekowej w największym zakresie powinny być
kierowane działania edukacyjne, które w efektywny sposób mogą wpłynąć na kształtowanie
ich świadomości i zachowań komunikacyjnych w przyszłości.
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17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w transporcie
miejskim
17.1. Rola zasobów ludzkich w transporcie miejskim
Pojęcie zasobów ludzkich obejmuje pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie wraz
z ich wykształceniem, doświadczeniem, kwalifikacjami zawodowymi, wykonywaną pracą,
stosunkami międzyludzkimi i umiejętnościami porozumiewania się. Na tak określone zasoby
można więc patrzeć tak z ilościowego jak i jakościowego punktu widzenia455.
Podstawowymi czynnikami kształtującymi ilościowy charakter zasobów ludzkich, czyli liczbę
zatrudnionych i strukturę kadr w przedsiębiorstwie są:


charakter funkcji przedsiębiorstwa i skala jego działania;



wykorzystywane technologie determinujące charakter czynności pracowników;



pracochłonność operacji i wydajność pracy;



pozatechnologiczne czynniki określające wydajność pracy;



dostępność kadry i koszty osobowe;



możliwość obniżenia kosztów przy zmianie poziomu i struktury zatrudnienia;



uwarunkowania społeczno – ekonomiczne;



normy prawne dotyczące warunków pracy.

W jakościowym spojrzeniu na zasoby pracy w przedsiębiorstwie decydujące znaczenie mają
wiedza, kwalifikacje i umiejętności pracowników. Wzrost kwalifikacji jest charakterystyczny
nie tylko dla kadry kierowniczej, ale także w coraz większym stopniu dla personelu wykonawczego. Wiedza staje się głównym czynnikiem wytwórczym, czego konsekwencją są:


kształtowanie się nowych sposobów wielu dotychczasowych rodzajów działalności;



zmiany w strukturach i sposobach zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla przedsiębiorstwa ważne znaczenie mają też cechy osobowościowe pracowników, takie
jak: inteligencja, kreatywność, zdolność komunikowania się z innymi, krytycyzm, twórcze
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Zarządzanie przedsiębiorstwem. Pod red. M. Strużyckiego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002, s. 144.
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podejście do problemów, gotowość podjęcia ryzyka, postawy, kultura osobista czy motywacja do pracy456.
Zmiany zachodzące w działalności przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu wyznaczają kierunki
i tempo rozwoju systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Skuteczność systemów kadrowych
zależy, bowiem przede wszystkim od kwalifikacji i zaangażowania w zarządzanie kadrami
naczelnego kierownictwa, kierowników liniowych oraz specjalistów ds. personalnych.
Transport publiczny oraz praca w sektorze transportu publicznego jest w większości postrzegana jako mało atrakcyjna. Decydują o tym następujące czynniki:


stosunkowo niskie płace;



silne struktury hierarchiczne;



długie procedury podejmowania decyzji;



negatywny wizerunek;



systemowy deficyt finansowy;



mała skala działalności międzynarodowej.

Wiele tych ocen mogłoby się zmienić, gdyby transport publiczny był sprywatyzowany. Biurokracja mogłaby ustąpić miejsca elastycznym i konkurencyjnym działaniom. Bezpośrednia
zależność od wsparcia politycznego mogłaby wygasnąć, obciążenia finansowe dla budżetów
publicznych mogłyby również ulec zmniejszeniu. Wymaga to zaufania ze strony instytucji
politycznych do innego zarządzania transportem publicznym, jego możliwości i instrumentów.
Zarządzanie mogłoby być mierzone osiąganiem celów, a reklamowanie przedsiębiorstwa
transportowego w społeczeństwie mogłoby być bardziej atrakcyjne. Wiara w siebie ze strony
pracowników mogłaby się zwiększyć, a praca w sektorze transportu publicznego stałaby się
bardziej atrakcyjna. Struktury, które istnieją w sektorach zdominowanych przez przedsiębiorstwa prywatne oraz styl menedżerski mogłyby bez wątpienia zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego i w ten sposób poprawić wizerunek transportu publicznego w społeczeństwie457.
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Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Pod red. T. Gołębiewskiego. Wydawnictwo PWN, Warszawa
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Sektor prywatny rozwinął szereg instrumentów zarządzania, do których należą między innymi: zarządzanie zasobami ludzkimi, optymalizacja kosztów czy zorientowanie na klienta. Liberalizacja rynków oraz konkurencja poprzez przetargi stwarzają nowe ramy funkcjonowania
przedsiębiorstw transportu publicznego. Doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorstwa transportu publicznego w warunkach konkurencji usprawniły oraz wprowadziły nowoczesne instrumenty zarządzania ze względu na zwiększoną presję rynku. Zarządzanie transportem
miejskim musi dostosować się do konkurencji oraz stać się bardziej aktywne. Oznacza to458:


zarządzanie oparte na liczbach;



wdrażanie systemów zachęt dla pracowników;



formułowanie jasnych celów dotyczących restrukturyzacji oraz monitoring jej wdrażania;



aktywne zarządzanie klientem;



rozwijanie strategii oraz profilu przedsiębiorstwa;



zapewnianie dostępu do źródeł finansowania;



partnerstwo strategiczne oraz współpracę.

Najważniejsze znaczenie mają zmiany odnoszące się do pracowników. Chodzi o to, aby potrafili oni dostosowywać się do stale zmieniających się warunków. Najważniejsza staje się
umiejętność kierownictwa do motywowania oraz przekonywania. Oszczędne korzystanie ze
środków finansowych, rozwój rynków mający na celu podniesienie rentowności i systematyczna optymalizacja produktu powinny być postrzegane jako inne stałe wyzwania dla kierownictwa przedsiębiorstw transportu miejskiego459.

17.2. Segmentacja zasobów ludzkich w transporcie miejskim
Przedsiębiorstwo transportu publicznego to nie tylko flota pojazdów, ale przede wszystkim
pracownicy pracujący w przedsiębiorstwie, dzięki którym eksploatacja tych pojazdów jest
możliwa. Operator transportu publicznego musi dysponować ludźmi posiadającymi wiele różnorodnych umiejętności, a każda z nich jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania
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Ibidem, s. 16.
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Ibidem, s. 16.
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przedsiębiorstwa. W związku z tym ważne jest takie wykorzystanie tych umiejętności, aby
osiągnąć cele odnoszące się do ilości i jakości usług460.
Zatrudnienie w przedsiębiorstwie transportu miejskiego jest procesem, który musi zapewnić
wystąpienie trzeciego – obok zasobów rzeczowych i zasobów kapitałowych – czynnika produkcji – a mianowicie zasobów ludzkich. Z problematyką zatrudnienia są związane uwarunkowania jego stanu i struktury. Stan zatrudnienia to niezbędna liczba pracowników, umożliwiająca ciągłe i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Natomiast struktura zatrudnienia
to udział w liczbie całkowitej461:
a) pracowników na stanowiskach wykonawczych, w tym przede wszystkim:
̶

kierowców jako zatrudnionych w sferze eksploatacji;
̶

mechaników jako zatrudnionych w sferze zaplecza technicznego;
̶

dyspozytorów i kontrolerów ruchu jako zatrudnionych w sferze organizacji,

b) pracowników inżynieryjno-technicznych;
c) pracowników administracyjno-biurowych;
d) pracowników obsługi;
e) pracowników straży.
Powyższa segmentacja odnosi się do przedsiębiorstwa transportu miejskiego będącego operatorem (przewoźnikiem).
W firmach przewozowych główną grupę zawodową stanowią kierowcy, których liczba jest
determinowana pracą przewozową a jakość wykonywanej przez nich pracy decyduje o poziomie obsługi klienta i ma również pośredni wpływ na konkurencyjność danego przedsiębiorstwa wśród innych firm na rynku przewozowym. Uzupełnieniem tego segmentu pracowników są mechanicy oraz pracownicy służb ruchu, którzy tworzą podstawę do wykonywania
pracy przewozowej.
W przedsiębiorstwach pełniących rolę organizatora wszystkich pracowników możemy podzielić na dwie główne grupy zawodowe: administrację oraz obsługę.
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Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, op. cit., s. 290.
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W skład administracji oprócz typowych dla wszystkich przedsiębiorstw komórek takich jak
dział księgowości czy dział osobowy wchodzą inne, których istnienie warunkuje zakres działalności danego organizatora. W zależności od zakresu działalności są to wydziały lub działy
zajmujące się między innymi: marketingiem, projektowaniem i rozwojem obsługi komunikacyjnej, inżynierią komunikacyjną, organizacją przewozów oraz sprzedażą biletów.
W skład obsługi wchodzą pracownicy zatrudnieni w wydziałach lub działach: kontroli biletów,
windykacji, nadzoru i regulacji ruchu, obsługi przystanków i obsługi przewozów osób niepełnosprawnych. Obsługę stanowią też pracownicy zatrudnieni w biurach obsługi klienta i kasach biletowych. Niektóre z tych komórek mają własną administrację.
Oprócz technicznego wyposażenia przedsiębiorstwa oraz stosowanych technologii przewozu,
o wynikach jego działalności decydują kwalifikacje pracowników oraz poziom ich zaangażowania. Dlatego pierwszoplanowym zagadnieniem w procesie zarządzania operacyjnego jest
właściwy dobór kadr oraz umiejętne nimi kierowanie. W zakresie doboru pracowników występują dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczy liczby pracowników, a drugie poziomu ich kwalifikacji, odpowiedniego do powierzonych zadań. W zarządzaniu operacyjnym należy stale analizować stopień dopasowania składu osobowego do potrzeb określanych celami firmy. Analiza
taka powinna obejmować nie tylko strukturę zatrudnienia, ale również czynniki określające
wydajność pracy zatrudnionych. Ponieważ wielkość załogi jest funkcją jej wydajności, a wydajność zależy od kwalifikacji i motywacji pracowników oraz sposobu organizacji ich pracy
i technicznego wyposażenia, należy wszystkie te czynniki rozpatrywać łącznie. Zestawienie
zależności między tymi czynnikami stwarza dużą elastyczność działania, pozwalającą w ramach zarządzania zasobami ludzkimi tworzyć różne kombinacje i podejmować różnorakie
decyzje, prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu462.
Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje także nadanie równego znaczenia różnym pracom
wykonywanym w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie wewnętrznego, jasnego kodeksu
etycznego. Dla osiągnięcia zmiany kulturowej w przedsiębiorstwach transportu publicznego
kierownictwo oraz pracownicy nadzoru powinni mieć zdolności przywódcze oraz oddelegowaną władzę do zarządzania pracownikami na poziomie klienta. Jest to możliwe jedynie poprzez zastosowanie strategii zintegrowanego zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki której
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przedsiębiorstwa transportu publicznego będą uważane za atrakcyjnych pracodawców,
u których się pracuje z wyboru z myślą o długofalowej przyszłości463.

17.3. Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w transporcie miejskim
Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi można przedstawić w ujęciu modelowym.
W literaturze przedmiotu występują różne modele zarządzania zasobami ludzkimi (Rys. 65).

MODELE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

POLSKIE
model sita

ZAGRANICZNE

model kapitału ludzkiego

BRYTYJSKIE
model D. Guesta

AMERYKAŃSKIE

model K. Legge

model dopasowania

model Ch. Hendry i A. Pettigrew

model harwardzki

model K. Sisson

model J. A. Stonera

model J. Storey

Rys. 65. Podział modeli zarządzania zasobami ludzkimi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 19-22.

Model sita wskazuje na selekcję pracowników jako podstawowy kierunek działalności komórek personalnych. Opiera się on na założeniu, że człowiek jest taki jaki jest i zmienić go nie
sposób. W związku z tym przedsiębiorstwo powinno wybierać najlepszych spośród możliwych
kandydatów i stopniowo pozbywać się gorszych pracowników. Model sita dostosowany jest

463

Zarządzanie zasobami ludzkimi w transporcie publicznym, op. cit., s. 14.

386

do rynku pracodawcy, czyli takiego, na którym chętnych do pracy jest zdecydowanie więcej,
niż miejsc pracy464.
Model kapitału ludzkiego oparty jest na założeniu, że człowiek uczy się i zmienia przez całe
życie. Model ten stawia na zatrudnienie długookresowe i traktuje personel jako zasób, w który można i należy inwestować. Może być stosowany w dowolnych warunkach rynku pracy465.
Oba modele mają swoje wady i zalety, więc optymalnym wyjściem jest zastosowanie ich jednocześnie, w celu maksymalizowania pozytywnych i minimalizowania negatywnych oddziaływań.
Jedną z pierwszych spójnych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi pokazuje model dopasowania, zgodnie z którym466:


systemy zarządzania zasobami ludzkimi i struktura organizacji powinny być spójne
ze strategią organizacji;



wymagane koncepcje i narzędzia dotyczące strategicznego zarządzania zasobami
ludzkimi różnią się zasadniczo od tradycyjnego administrowania personelem.

Drugi z modeli amerykańskich – model harwardzki – oparty jest na tezie, że istnienie różnego
rodzaju nacisków, jakim poddawane są firmy, wymaga dziś przyjęcia szerszej, pełniejszej
i bardziej strategicznej perspektywy w spojrzeniu na zasoby ludzkie w organizacji. Naciski te
stwarzają potrzebę zastosowania długoterminowej perspektywy w zarządzaniu ludźmi
i uznania ich raczej za potencjalne aktywa, a nie jedynie za koszty zmienne467.
Najbardziej rozpowszechnione modele zarządzania zasobami ludzkimi, występujące w literaturze przedmiotu to modele J. A. Stonera, a mianowicie:

464



model tradycyjny;



model stosunków współdziałania;



model zasobów ludzkich.

T. Oleksyn: Zarządzanie potencjałem ludzkim – istota, ewolucja, uwarunkowania. Wydawnictwo Wyższej Szko-

ły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998, s. 232.
465

M. Kostera: Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji. [W:] Zarządzanie. Teoria i praktyka. Pod red.

Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 455-456.
466

M. Armstrong, op. cit., s. 21.

467

Ibidem, s. 22.

387

Modele te opierają się na wartościach cenionych przez człowieka w pracy zarobkowej.
Model tradycyjny zakłada, że praca zarobkowa jest dla ludzi przymusem ekonomicznym, dlatego najważniejszym dla nich motywem jest wynagrodzenie. Zgodnie z modelem stosunków
współdziałania dla ludzi ważne jest nie tylko wynagrodzenie, ale także użyteczność zadań
i więzi międzyludzkie. Model zasobów ludzkich wskazuje, że praca zarobkowa to przede
wszystkim przestrzeń twórczego, celowego działania, wynagrodzenie zaś pełni rolę drugoplanową468.
Duży wkład w opracowanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi mają naukowcy brytyjscy.
D. Guest rozwinął model harwardzki, definiując cztery cele. Celami tymi są469:


strategiczna integracja: zdolność organizacji do włączenia problematyki zarządzania
zasobami ludzkimi do jej planów strategicznych;



silne zaangażowanie: zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia ustalonych celów oraz
zaangażowanie oznaczające silną identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem;



wysoka jakość: która odnosi się do wszystkich aspektów zarządzania;



elastyczność: elastyczność funkcji i umiejętność zarządzania innowacjami w organizacji, pozwalająca dostosowywać jej strukturę do zmiennych okoliczności.

K. Legge uznał, że polityka dotycząca zasobów ludzkich powinna być zintegrowana ze strategicznym planowaniem biznesowym i wykorzystywana do wzmocnienia właściwej (lub zmiany
niewłaściwej) kultury organizacyjnej470.
Ch. Hendry i A. Pettigrew ograniczyli nakazowy element modelu harwardzkiego i rozbudowali
elementy analityczne. Takie podejście słusznie pozwala uniknąć zaszeregowania zarządzania
zasobami ludzkimi jako odosobnionego zjawiska i stwarza możliwość wolniejszego, bardziej
analitycznego działania471.
K. Sisson wymienił cztery główne zjawiska typowe dla zarządzania zasobami ludzkimi472:
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pojawia się nacisk na integrację różnych aspektów polityki personalnej i dopasowanie
ich do celów planowania biznesowego;



odpowiedzialność za zarządzanie personelem nie spada wyłącznie na wyspecjalizowanych menedżerów;



centrum zainteresowania przesuwa się z relacji kierownictwo — związki zawodowe
na relacje kierownictwo — pracownik, czyli od kolektywizmu do indywidualizmu;



występuje nacisk na zaangażowanie pracowników i ćwiczenie ich inicjatywy.

J. Storey wyszczególnił natomiast cztery aspekty, modelowego zarządzania zasobami ludzkimi473:


szczególną konstelację przekonań i założeń;



podporządkowanie decyzji dotyczących zarządzania ludźmi do strategii firmy;



zaangażowanie menedżerów liniowych;



oparcie się na zestawie systemów motywacyjnych wykorzystywanych przy kształtowaniu stosunku pracy.

W praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w transporcie miejskim najlepiej odwzorowuje się
model „kapitału ludzkiego”, który skupia się głównie na stabilizacji personelu. Stabilizacja jest
ważna szczególnie w dobie otwarcia europejskich rynków pracy i związanej z tym emigracji
głównie wśród kierowców, którzy stanowią podstawę funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa transportowego. Kolejny element tego modelu mający przełożenie na politykę personalną w transporcie miejskim to wskazanie na możliwość korzystania z alternatywnych lub
dodatkowych wobec płacy podstawowej form wynagrodzenia. Zjawiskiem powszechnym w
przedsiębiorstwach transportu miejskiego są dodatki funkcyjne, dodatki za pracę w nocy, czy
w niedzielę i święta. Często firmy transportu miejskiego stosują dodatkowe dni wolne
za pracę w soboty, niedziele i święta. Natomiast do alternatywnych wobec płac form wynagrodzenia należą bilety pracowniczo-rodzinne, odzież służbowa czy służbowy telefon.
Z marketingowego punktu widzenia jakość usług transportu publicznego zależy od orientacji
na klienta, która powinna mieć miejsce zarówno na najwyższych szczeblach pracowniczych,
jak i w szeregach pracowników obsługi. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, skupionych na wysokiej
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jakości. Aby to osiągnąć należy zainwestować z jednej strony w szkolenia zawodowe kadry
pracowniczej, a z drugiej strony zapewnić odpowiedni poziom kontaktów kadry z klientami.
Oznacza to, że pracownicy z pierwszej linii powinni przyjąć podejście zorientowane na klienta. Muszą więc znać potrzeby i oczekiwania klientów i umieć godzić ich zaspokajanie z zapewniającymi bezpieczeństwo uregulowaniami prawnymi474.
W przypadku zarządzania jakością w przedsiębiorstwie mogą wystąpić pewne rozbieżności
pomiędzy wyznaczonymi normami a ich rzeczywistym poziomem realizacji. W istocie pracownicy obsługi mogą nie potrafić, bądź nie chcieć dostarczać usług zgodnie z ustalonymi standardami ze względu na rozbieżności w zakresie:


poleceń i umiejętności;



niezbędnych kwalifikacji zawodowych i faktycznych umiejętności;



dostosowania systemów (nieodpowiednia technologia, nieodpowiednie systemy kontroli, brak ducha pracy grupowej, brak zdolności przywódczych).

Podnoszenie poziomu wykonania usług osiągane jest dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, którzy muszą być mobilizowani w pogoni za jakością. Jako osoby świadczące
usługi, pracownicy powinni być stroną działań podejmowanych w celu podniesienia poziomu
ich wykonania i dzięki temu – zadowolenia klientów475. Model „kapitału ludzkiego” poprzez
odpowiednie ukierunkowanie i zaangażowanie personelu oraz rozwój kultury organizacyjnej
ma za zadanie podnieść przede wszystkim poziom jakości usług przedsiębiorstwa transportu
miejskiego.

17.4. Polityka zatrudnienia w transporcie miejskim
W stale zmieniającym się i dynamicznym społeczeństwie przedsiębiorstwa transportu publicznego spotykają się z kilkoma wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Do kluczowych kwestii należą476:
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rosnący wskaźnik zwolnień z pracy ze względu na przechodzenie na emeryturę, co
skutkuje w niektórych przedsiębiorstwach potrzebą odnowienia 50% załogi w ciągu
kolejnych 10 lat;



wzrost presji ze strony konkurencji;



procesy liberalizacji zachodzące na wielu rynkach;



wprowadzanie nowych technologii.

W przedstawionej sytuacji wiele firm stoi przed zmianą kulturową, którą mogą osiągnąć jedynie poprzez położenie nacisku na wszystkie aspekty polityki zarządzania zasobami ludzkimi
w znaczeniu strategii przedsiębiorstwa, w tym nadanie równego znaczenia różnym pracom
wykonywanym w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie wewnętrznego, jasnego kodeksu
etycznego. Jest to możliwe jedynie poprzez zastosowanie strategii zintegrowanego zarządzania zasobami ludzkimi, przejawiającego się w odpowiedniej polityce zatrudniania.
Etapy polityki zatrudnienia oraz wynikające z niej funkcje personalne wchodzą w skład procesu kadrowego, który postrzegany jest jako systematyczna procedura służąca zapewnieniu
organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach, we właściwym czasie477. Proces
kadrowy powinien realizować trzy podstawowe funkcje478:


tworzyć system zarządzania zasobami ludzkimi;



utrzymywać działanie systemu;



doskonalić system zarządzania zasobami ludzkimi.

Tworzenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje:

477



zbudowanie struktury organizacyjnej wraz z wykazem stanowisk pracy;



przygotowanie opisu stanowisk pracy;



planowanie zasobów ludzkich;



dobór pracowników;



adaptację pracowników.

K. Piotrkowski, M. Świątkowski: Kierowanie zespołami ludzi. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000,
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Tak, więc istotą działań składających się na tworzenie systemu jest przyciąganie ludzi do
organizacji oraz dostosowywanie ich do prowadzonych przez nią działań.
Utrzymywanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi polega na działaniach, które będą
gwarantowały funkcjonowanie systemu. Większość typowych zadań działu personalnego
ma właśnie na celu podtrzymywanie funkcjonowania systemu na określonym poziomie
sprawności.
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi polega na podnoszeniu efektywności
organizacji i pracowników oraz na podnoszeniu jakości pracy479. W Tabela 26 przedstawiono
proces kadrowy w podziale na fazy i funkcje.
Tabela 26
Proces kadrowy w przedsiębiorstwie
Fazy
I
(przygotowawcza)

II
(realizacyjna)

III
(kontrolna)

Funkcje

Planowanie zasobów ludzkich
(liczba, jakość, czas, miejsce)

1. Pozyskiwanie pracowników: (rekrutacja, selekcja, wprowadzenie na stanowisko);
2. Utrzymanie pracowników: (wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ubezpieczenia społeczne, system informacji, administrowanie);
3. Rozwój pracowników: (rozwój indywidualny, rozwój karier zawodowych,
szkolenie i doskonalenie, oceny, przemieszczenia);
4. Odejścia pracowników: (naturalne, z woli pracownika, z woli pracodawcy).

Kontrola funkcji kadrowej
(ocena, przegląd kadr)

Źródło: Podstawy organizacji i zarządzania, op. cit., s. 97.

Planowanie zasobów ludzkich może w szczególności przyczynić się do480:


usprawnienia przebiegu działań i procesów kadrowych, a co za tym idzie – do obniżenia kosztów tych przedsięwzięć;



zracjonalizowania procesu kształtowania kadr przez dokonanie trafnych wyborów;
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właściwego podziału uprawnień podmiotów funkcji personalnej i zintegrowania ich
działań;



poprawy stopnia wykorzystania kadr;



poprawy morale pracowników.

Zakres konkretnych działań, jakie należy podjąć w ramach planowania kadr, sprowadza się
do dwóch czynności481:


ustalenia aktualnych i przyszłych potrzeb kadrowych;



identyfikacji i analizy pożądanego potencjału kadrowego firmy.

W przypadku rekrutacji najważniejszym zadaniem jest analiza pracy. Po przeanalizowaniu
danej pracy, do schematu organizacyjnego dołącza się pisemny opis jej treści oraz miejsca,
gdzie się ją wykonuje. Opis ten nosi nazwę bądź opisu stanowiska pracy, bądź opisu stanowiska kierowniczego. Każde stanowisko w schemacie organizacyjnym zostaje przedstawione
z wymienieniem tytułu służbowego, obowiązków i zakresu odpowiedzialności. Po dokonaniu
opisu stanowiska opracowuje się odpowiadającą mu specyfikację zatrudnienia (specyfikację
stanowiska). Specyfikacja zatrudnienia określa niezbędne wykształcenie, doświadczenie
i umiejętności, jakie są potrzebne do efektywnej pracy na danym stanowisku482. W praktyce
występują dwa rodzaje rekrutacji pracowników:


rekrutacja wewnętrzna – występująca w obrębie przedsiębiorstwa;



rekrutacja zewnętrzna – występująca poza przedsiębiorstwem.

Następnym etapem zarządzania zasobami ludzkimi wynikającym z procesu kadrowego jest
dobór, zwany także selekcją. Selekcja polega na wybraniu spośród grona pozyskanych podczas rekrutacji osób, tych których kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, a także cechy
i predyspozycje najlepiej odpowiadają wymaganiom stawianym kandydatom na dane stanowiska. Przestrzegana jest tu ważna zasada: zatrudnia się nie kandydata posiadającego najwyższe kwalifikacje, lecz tego, który najbardziej odpowiada zaleceniom wynikającym z opisu
stanowiska pracy483. Idealny kandydat, to osoba, która najbardziej pasuje do organizacji i to
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zarówno pod względem produkcyjnym i społecznym, jak również spełnia wymagania wynikające z realizacji planów strategicznych firmy.
Czynności selekcyjne mogą mieć różny przebieg, w zależności od wielkości firmy prowadzącej
nabór pracowników, a także od liczby zgłoszonych ofert kandydatów do pracy. Standardowy
przebieg procesu selekcji obejmuje sześć etapów następujących po sobie w ściśle określonej
kolejności ich wykonywania484:


zapoznanie się z pisemną ofertą kandydata;



wstępna rozmowa z kandydatem;



weryfikacja informacji o kandydacie;



testy i ostateczna rozmowa kwalifikacyjna;



badania lekarskie;



zatrudnienie wybranego pracownika.

W obrębie przedstawionych procedur selekcji mogą być wykorzystywane różnorodne techniki. Wybór odpowiedniej techniki zależy od sposobu pozyskiwania kandydatów i rodzaju stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Innym kryterium mogą być dostępne środki,
szczególnie finansowe, jak również możliwości pracowników działu personalnego.
W wąskim rozumieniu proces doboru kadr jest zakończony z chwilą podpisania umowy z wyselekcjonowanym kandydatem. Jednak w szerokim rozumieniu zakończenie rekrutacji następuje dopiero po okresie adaptacji nowo przyjętego pracownika485. Podjęcie pracy w nowym
miejscu stanowi szczególne wyzwanie dla każdego pracownika, nawet takiego, który ma już
pewne doświadczenia zawodowe. Aby w pełni rozeznać się w skali nowych zadań, dobrać
efektywne metody ich realizacji, potrzeba na to czasu. Długość tego okresu zależy przede
wszystkim od tego, czy pracownik zostanie pozostawiony sam sobie, czy też organizacja zadba o jak najszybsze zapoznanie nowego pracownika z miejscem pracy (np. bardzo ważne
jest przedstawienie wszystkich współpracowników) oraz sprawne wdrożenie do wszystkich
czynności i zadań przewidzianych na danym stanowisku pracy.
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M. Kostera: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 2000, s. 64.
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Wprowadzenie do zarządzania personelem. Pod red. A. Szałkowskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

w Krakowie, Kraków 2000, s. 83.
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Istotą procesu adaptacji powinno być zatem przekazanie zachowań wymaganych od pracownika w przyszłości. Przekazanie wzorców nieprawidłowych lub nie przekazanie ich w ogóle
sprzyja postawom biernym, obojętnym, co może spowodować zauważalny spadek efektywności pracownika. Chodzi przede wszystkim o możliwie szybkie i bezkonfliktowe włączenie
pracownika do firmy, tak, aby był gotów łączyć swoje plany zawodowe z planami oraz rozwojem organizacji486.
Ważnym aspektem gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie transportu miejskiego jest kontrola i przegląd kadr. Pomocne w tym zakresie może okazać się rozporządzenie z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych487. Przepisy zostały wydane na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych488. Nowelizacja, która zmieniła treść
rozporządzenia pod koniec 2006 r., przewiduje, że wszyscy będą oceniani na podstawie sześciu kryteriów obowiązkowych:


sumienności;



sprawności;



bezstronności;



umiejętności stosowania przepisów;



planowania i organizacji pracy;



postawy etycznej.

Bezpośredni przełożony będzie musiał wybrać także dodatkowe kryterium oceny w ciągu
sześciu miesięcy od zatrudnienia lub mianowania urzędnika lub nie później niż w ciągu 30 dni
od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny489. Rozporządzenie odnosi się do pracowników
zatrudnionych w przedsiębiorstwach będących jednostkami samorządowymi (zakłady budżetowe i jednostki budżetowe). Wymienione w nim rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie
również w pozostałych przedsiębiorstwach transportu miejskiego stanowiących większość,
gdyż w efekcie w sposób pośredni i bezpośredni poprawiłoby to jakość świadczonych usług.
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J. Marciniak: Pozyskiwanie pracowników. WPE INFOR, Warszawa 1999, s. 83.
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M. Rzemek: Tylko pół roku na oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych. „Rzeczpospolita” z dnia 2

kwietnia 2007 r.
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Przykładem zastosowania wszystkich etapów polityki personalnej w przedsiębiorstwie transportu miejskiego jest proces kadrowy obejmujący kontrolerów biletów w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Ze względu na specyfikę pracy tej grupy zawodowej oraz dosyć wysokie wymagania stawiane kandydatom na kontrolerów biletów istnieje bardzo duża rotacja
wśród tych pracowników. Wymaga to od kierownictwa ciągłego planowania potrzeb kadrowych, prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz selekcji wśród zgłaszających się kandydatów.
Kandydat przyjmowany do pracy na stanowisko kontrolera biletów w Zarządzie Komunikacji
Miejskiej w Gdyni przechodzi etap kwalifikacyjny obejmujący pełen zakres szkoleń i badań
niezbędnych do podjęcia pracy. Preferowani są kandydaci z wykształceniem wyższym poczynając od licencjackiego w zakresie dziedzin zapewniających odpowiednie przygotowanie
do zawodu (pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja). Ważne znaczenie mają także wygląd zewnętrzny kandydata oraz jego predyspozycje psychiczne. Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni realizuje w pełnym zakresie rozwój tej grupy zawodowej polegający
na zapewnieniu każdemu kontrolerowi biletów odpowiedniego wynagrodzenia za świadczoną
pracę, pełnego zaplecza socjalnego i ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie miesięczne
kontrolera biletów obejmuje:


płacę zasadniczą;



premię regulaminową związaną z kwotą opłaconych opłat dodatkowych;



premię uznaniową (do 50% płacy zasadniczej) korespondującą z kompleksowo rozumianym zaangażowaniem w pracę oraz stosunkiem do pasażerów i sposobem przeprowadzania kontroli;



dodatek stażowy;



dodatek za pracę w godzinach nocnych;



nagrody przyznawane za ujawnienie sfałszowanych biletów.

Firma zapewnia również cykliczne szkolenia niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu
pracy. W poszczególnych przypadkach możliwy jest również rozwój zawodowy kontrolera
biletów polegający na objęciu funkcji kierującego grupą kontrolerską (tzw. kontrolera – grupowego). Specyfika pracy kontrolerów biletów wymaga od ich przełożonych bieżącej obserwacji jakości pracy i częstej oceny wszystkich pracowników, co w efekcie sprowadza się
do kontroli funkcji kadrowej.
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