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KONCEPCJA CSR W TRANSPORCIE PUBLICZNYM – 

DOBRY ZWYCZAJ, KONIECZNOŚĆ CZY PRZYSZŁOŚĆ 

FUNKCJONOWANIA MIAST? 

Streszczenie: Transport posiada dominującą pozycję w aspekcie społecznym, gospodarczym oraz 

ekonomicznym społeczeństwa, dlatego też na szczególną uwagę zasługuje transport publiczny, bez którego 
niemożliwe byłoby funkcjonowanie miast. Niestety, większość miejskich środków transportu nie stanowi 

pożądanej przez mieszkańców alternatywy wobec transportu samochodowego. To powoduje, że władze stają 
przed nie lada wyzwaniem, bowiem odnalezienie optymalnego rozwiązania względem transportu miejskiego, 
tj. takiego, które sprostałoby wzrastającym wymaganiom społeczeństwa, zarówno pod kątem ekonomicznym, 
wygody, szybkości, jak i oczywiście dostępności połączeń, nie jest zadaniem prostym. Jednym z takich 
pomysłów jest koncepcja darmowego transportu publicznego, która ma wpłynąć na wsparcie 
zrównoważonego rozwoju w miastach, m.in. poprzez ograniczenie transportu samochodowego, a także 
podniesienie pozycji władz miejskich na arenie lokalnej. Tego typu działania,w ramach CSR, można 
traktować zarówno jako strategię zarządzania, jak i zjawisko społeczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

(CSR) definiowana jest przede wszystkim jako koncepcja, zgodnie z którą organizacje na etapie realizowania 
swojej strategii, poza interesem ekonomicznym, troszczą się też o interesy społeczne, relacje  
z otoczeniem oraz ochronę środowiska. Uwzględnienie wszystkich elementów równocześnie pozwala na 
zrównoważoną działalność organizacji, prowadząc do wzrostu konkurencyjności, kształtowania pozytywnego 
wizerunku, a w konsekwencji wzrostu zaufania ze strony odbiorców. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie 
istoty i wpływu potencjalnych efektów wdrożenia koncepcji darmowego transportu publicznego w miastach 
na zrównoważony rozwój. Analizy zostaną przeprowadzone na podstawie własnych obserwacji oraz 
przeglądu studiów przypadków. Ponadto autorki przedstawią opisane rozwiązanie jako element strategii CSR 
stosowanej przez władze miejskie.  

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, transport publiczny, administracja publiczna, 
transport samochodowy, społeczeństwo  

Wstęp 

Społeczna odpowiedzialność biznesu definiowana jest jako koncepcja, zgodnie z 
którą przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się przyczyniać do poprawy życia 

społeczeństwa i czystości środowiska. W związku z tym rodzi się wiele pytań odnośnie 

do tej kwestii, chociażby: Czy warto angażować się społecznie? Jakie korzyści płyną z 
tego dla przedsiębiorstwa? Czy CSR nie pociąga za sobą niepotrzebnych kosztów dla 

organizacji? Po co w ogóle w działalności gospodarczej udzielać się społecznie?  

Odpowiedź na te i wiele innych pytań nie jest jednoznaczna, jednakże z pewnością 

można stwierdzać, iż CSR sprzyja budowaniu wizerunku jednostki, nadaje jej tożsamość, 
uwiarygodnia ją w oczach mediów, a także społeczności lokalnej. Może również 

stanowić doskonały element wewnętrznej, jak i zewnętrznej strategii. Przykładowo aż 

83% amerykańskich konsumentów ma bardziej pozytywny obraz firm, które angażują się 
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społecznie
1
. Dzieje się tak,  ponieważ współczesny konsument staje się coraz bardziej 

świadomy i wymagający. Oczekuje nie tylko wysokiej jakości produktu lub usługi, ale 

również pozytywnego skojarzenia z wybraną firmą.  

Niestety, wiele organizacji nie dostrzega roli społecznie odpowiedzialnego 
podejścia w prowadzonej działalności, a tym samym sedna inicjatywy wynikającej z tej 

sfery działania. Na domiar złego kojarzy CSR jedynie z działalnością charytatywną 

generującą zbędne koszty. Takie podejście może pociągać za sobą fatalne skutki, bowiem 
stale wzrastająca świadomość społeczna w zakresie dbania o środowisko, prawa 

człowieka czy potrzeby społeczności lokalnej sprawiają, iż koncepcja społecznej 

odpowiedzialności biznesu wykracza poza sferę aspektów prawnych czy deklaracji 
bezpośrednio nakładanych na sektor publiczny, zyskując wręcz nowe znaczenie.    

Celem pracy jest przedstawienie koncepcji darmowego transportu w miastach jako 

elementu odpowiedzialnej społecznie strategii, która ma przyczynić się do powstania 

korzyści zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Zakłada się, że opisana w pracy 
koncepcja stanie się, zależnie od podejścia mieszkańców i władz, dobrym zwyczajem, 

koniecznością lub przyszłością funkcjonowania miast. Dokonując przeglądu literatury, 

przypadków oraz analizy SWOT, autorki postarają się uzyskać odpowiedź na to nurtujące 
pytanie.  

 

1. Transport publiczny w obszarze miejskim 

Transport odgrywa niekwestionowaną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, a 
także ekonomicznym mieszkańców miast. Wszystkie ośrodki miejskie, niezależnie od 

wielkości, obciążone są zjawiskiem kongestii, a co się z tym wiąże – opóźnieniami w 

docieraniu do miejsc przeznaczenia przez użytkowników ruchu publicznego. 
Niewątpliwym powodem zaistniałej sytuacji jest stały wzrost liczby samochodów 

osobowych na ulicach miast, co obrazują chociażby dane zaprezentowane na rysunku 1. 

Art. 4 ust. 1 pkt 4 UPTZ
2
 określa komunikację miejską jako gminne przewozy 

pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta oraz gminne przewozy 
pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych: 

 miasta i gminy, 

 miast, 

 miast i gmin sąsiadujących 

– jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w 

celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.  
Do podstawowych środków komunikacji miejskiej należą: 

a) w transporcie lądowym szynowym: 

 kolej, 

 metro, 

 tramwaj; 

b) w transporcie lądowym kołowym: 

 autobus, 

 trolejbus. 

                                                             
1 J. Leigh, S. Waddock, The Emergence of Total Responsibility Management Systems: J. Sainsbury's 
Voluntary Responsibility Management Systems for Global Food Retail Supply Chains, “Business and Society 
Review”, Oxford 2006, s. 409-426. 
2 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13. 
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Rysunek 1. Liczba pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2000-2010 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport drogowy w Polsce: wybrane dane. Raport Zrzeszenia 

Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, grudzień 2011. 

 

Nie każdy ośrodek miejski posiada wszystkie elementy w swojej strukturze, 
natomiast każdy boryka się z problemem „wąskich gardeł” powodujących zatłoczenie 

ulic. Niezwykle ważne wydaje się zatem poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby 

wesprzeć promowanie i korzystanie z dostępnej komunikacji miejskiej, zwłaszcza że 

użytkowanie transportu publicznego w poszczególnych województwach jest na stałym, 
niewielkim poziomie (rysunek 2). 

 

 
Rysunek 2. Przewozy pasażerów w komunikacji miejskiej [w tys.] wg województw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011. Informacje i 

opracowania statystyczne, Warszawa 2013. 
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Ponadto przy porównaniu dostępnej liczby powszechnego środka transportu 

(jakim jest autobus) do liczby samochodów użytkowanych przez prywatne jednostki, 

dane wydają się być zatrważające (rysunek 3). 

 

Rysunek 3. Liczba wybranych środków transportu drogowego według województw w 2011 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011. Informacje i 

opracowania statystyczne, Warszawa 2013. 

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dotycząca oferowanej przez państwo 

długości linii komunikacji miejskiej w poszczególnych województwach. W niektórych 

przypadkach jest ona na tyle krótka oraz w żaden sposób nierozbudowana, iż nie dziwi 
fakt, że potencjalni konsumenci sięgają po prywatne środki lokomocji (rysunek 4). 

 

 
Rysunek 4. Długość linii komunikacji miejskiej w poszczególnych województwach w Polsce 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011. Informacje i 

opracowania statystyczne, Warszawa 2013. 

 

Warto również tu zaznaczyć, iż analizując poszczególne dane z łatwością można 

zauważyć znikomą zmianę, a w niektórych przypadkach właściwie nie ma żadnej zmiany 
w dostępności do linii komunikacyjnych dla mieszkańców w poszczególnych 

województwach. Brak poczynionych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci komunikacji 

miejskiej (pomimo chociażby rozbudowy wielu osiedli mieszkalnych) powoduje, iż 
poszczególne jednostki są w zasadzie zmuszane do podróżowania własnym środkiem 

transportu, bowiem dotarcie do niektórych miejsc, np. do pracy, za pomocą publicznego 

środka lokomocji jest w zasadzie niemożliwe. 

 

2. CSR w aspekcie społecznej odpowiedzialności miast 

 

W obecnej rzeczywistości miasta, podobnie jak przedsiębiorstwa, podlegają 

prawom rynku, przez co są zmuszone do współzawodnictwa o przyciąganie inwestorów, 
zachęcanie do wizyt turystów, a przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku u 

mieszkańców. Przygotowanie efektywnego planu łączącego dobro obydwu stron, 

wymaga podejmowania decyzji, bazujących nie tylko na tradycyjnychnarzędziach, ale 
także zastosowania nowych koncepcji, wypróbowanych w sektorze komercyjnym

3
. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) jest 

stosunkowo nową koncepcją, dlatego też ustawicznie trwają prace nad jej 
usystematyzowaniem. Jej dotychczasowa wykładnia dotyczyła aspektów związanych z: 

zasadami etycznymi, relacjami z klientami, pracownikami i dostawcami oraz dbałością o 

środowisko, przede wszystkim w sektorze prywatnym. W efekcie przedsiębiorstwa 

zdobywając zadowolenie klientów zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, nie 
tylko osiągały czy też stale osiągają sukcesy w działalności, ale również wzmacniają 

swoją pozycję na rynku, m.in. poprzez uzyskanie pozytywnego wizerunku
4
. 

Koncepcja CSR staje się coraz bardziej popularna i dostrzegalna w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw w naszym kraju, przez co zaczęła przenikać również do 

organizacji samorządowych, pozarządowych i społeczeństwa. Także sektor komercyjny 

zaczął dostrzegać profity wynikające z faktu społecznego zaangażowania, które nie są 
tylko efektem wypełniania zadań, będących w kompetencjach administracji publicznej. 

Dążenie do zbudowania pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, jak 

wewnętrznym organizacji, powinno stać się sposobem na funkcjonowanie miasta. 

W kontekście społecznej odpowiedzialności miast należy zdecydować, co w 
polskich warunkach powinno stanowić o tym, że lokalną administrację publiczną można 

uznać za społecznie odpowiedzialną wśród interesariuszy. Zastosowanie mogą znaleźć 

przede wszystkim zaprezentowane aspekty działania, mogące przynieść zamierzone 
efekty. 

 

                                                             
3 E. Glińska, Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie 
Zambrowa, Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2008, s. 52. 
4 M. Rybak, Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 28. 
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Rysunek 5. Działania CSR w miastach i ich efekty 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak ukazuje rysunek 5, istnieje w miastach wiele działań CSR, które z jednej strony 

wpływają na ich pozytywny wizerunek, a z drugiej mają wpływ na jakość życia 

mieszkańców. Jednym z nich są projekty podejmowane dla społeczności lokalnej, 
których przykładem może być wprowadzenie dla zameldowanych mieszkańców 

bezpłatnej komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie to zaczyna nabierać popularności 

także w Polsce, przy czym jak większość inicjatyw implementowane jest ono na 
podstawie praktyk zagranicznych miast. 

3. Darmowy transport miejski – analiza przypadków 

Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej nie jest decyzją prostą, bowiem 

oprócz przeanalizowania licznych plusów i minusów płynących z tego tytułu, wymaga 

również poparcia ze strony społeczeństwa, które de facto stanowi jego finalnego 
odbiorcę. Mając na uwadze tego typu rozterki, 25 marca 2012 roku w Tallinie 

przeprowadzono referendum, w którym udział wzięło 68 tys. mieszkańców, tj. ok. 20% 

uprawnionych do głosowania. Za propozycją zniesienia opłaty za przejazdy komunikacją 
miejską opowiedziało się aż 75,5% głosujących, w związku z czym 1 stycznia 2013 roku 

Tallin stał się pierwszą unijną stolicą, posiadającą bezpłatny transport publiczny. Według 

burmistrza Tallina Edgarda Savisaara z Partii Centrum, która posiada większość w 
miejskiej radzie, bezpłatna komunikacja miejska „ograniczy korzystanie z samochodów, 

zwiększy mobilność biednych rodzin, a także przyczyni się do ochrony środowiska w 

wymiarze lokalnym oraz globalnym”
5
.  

Warto jednak tu zaznaczyć, iż zgodnie z projektem bezpłatny transport dotyczy 
tylko mieszkańców Tallina, wobec czego turystów czy też pasażerów z innych gmin 

estońskich opłata za przejazd wciąż obowiązuje. Takie działanie ma na celu nie tylko 

zachęcenie do zameldowania się w stolicy obywateli, którzy przyjeżdżają do Tallina z 
zamiarem podjęcia pracy, ale również płacenia tam podatków, z których m.in. projekt jest 

finansowany
6
. Jednak to nie wszystko. 

                                                             
5 http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2057/bezplatna-komunikacja-miejska [dostęp: 05.11.2013]. 
6 http://bezdroza.pl/ciekawostki,Darmowy_transport_publiczny_w_Tallinie,11631.html [dostęp: 05.11.2013]. 

DZIAŁANIA CSR  
W MIASTACH 

• rzetelna komunikacja z klientami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

• realizacja programów etycznych  
i wolontariatu pracowniczego, 

• prowadzenie kampanii społecznych, 

• podejmowanie inicjatyw z zakresu 
ekologii,  

• kooperacja z organizacjami 
pozarządowymi,  

• projekty realizowane na rzecz 
społeczności lokalnej, ułatwiające jej 
funkcjonowanie. 

EFEKTY 

• pozytywne komunikaty w mediach, 

• postrzeganie urzędu miasta jako 
instytucji działającej w sposób 
odpowiedzialny spolecznie, 

• wzrost zadowolenia mieszkańców  
z przynależności do danej 
społeczności lokalnej, 

• napływ nowych mieszkańców, 

• tworzenie pozytywnego wizerunku 
organizacji na zewnątrz i wewnątrz 
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W związku z tym, iż od samego początku roku, tj. od stycznia do marca 2013 

liczba pasażerów korzystających z darmowego transportu miejskiego zwiększyła się o 

10%, tym samym powodując spadek o kilkanaście procent osób korzystających z 

prywatnego transportu samochodowego w centrum, postanowiono rozszerzyć ofertę. Na 
początku października b.r. przyjęto uchwałę, na mocy której mieszkańcy Tallina, 

korzystający z przejazdów kolejowych, w obrębie stacji i przystanków znajdujących się 

w granicach stolicy, zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat. Jedynie w 
przypadku dłuższej podróży, tj. takiej, która przekroczy „granicę” stolicy, opłata za 

przejazd będzie wymagana, jednakże warto tu zaznaczyć, iż jej naliczanie rozpocznie się 

dopiero od tzw. stacji granicznej.  
Takie rozwiązanie w dużej mierze pozwoli na odciążenie taboru tramwajowego i 

autobusowego, na który popyt w Tallinie stale rośnie. Ponadto osoby stojące przed 

dylematem wyboru bezpłatnego środka transportu miejskiego czy też płatnej dotychczas 

kolei, będą miały zadanie znacznie ułatwione, bez konieczności zmiany trasy 
podróżowania

7
.  

W Polsce zastosowanie bezpłatnego transportu miejskiego na chwilę obecną jest w 

stadium koncepcyjnym, jednakże ostatnimi czasy w niektórych mniejszych miastach 
zaobserwować można pierwsze efekty wdrożenia tejże koncepcji. Na przykład położone 

w południowej części Polski miasto Nysa wiosną 2012 r. wprowadziło bezpłatną 

komunikację miejską dla posiadaczy prawa jazdy oraz ważnego dowodu rejestracyjnego.  
Ulga dotyczy nie tylko mieszkańców, ale również gości oraz terenu miasta i wsi. Dzięki 

zastosowaniu tejże koncepcji, jak poinformowała burmistrz Nysy Jolanta Barska, na 

podstawie szacunkowych badań wykonanych przez MZK w Nysie w okresie między 

czerwcem a grudniem 2012 roku na ulice miasta nie wyjechało ponad 20 tys. 
samochodów

8
. Ponadto, według Urzędu Miasta Nysa „po wprowadzeniu rozporządzenia 

liczba pasażerów wzrosła o średnio 79 osób dziennie. Innymi słowy, 79 samochodów nie 

zanieczyszcza codziennie środowiska Nysy”
9
.  

Konkludując, należy stwierdzić, że wdrożenie bezpłatnego transportu miejskiego 

jest zadaniem niezwykle trudnym nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również 

pod względem przychylności społeczeństwa do tego typu koncepcji. Ponadto wymaga 

dużych nakładów inwestycyjnych, dlatego też niezwykle ważną kwestię stanowi analiza 
budżetu, po przeprowadzeniu której większość miast chociażby chciało, nie może sobie 

pozwolić na wprowadzenie takiej zmiany. Według władz stolicy Estonii wpływy z 

biletów z transportu miejskiego stanowią na tyle małą część budżetu, iż mogą z 
powodzeniem pokryć je z własnych środków. Toteż w założeniach na rok 2013 w stałych 

kosztach miasto uwzględniło (bo mogło) dodatkowe 12 mln euro na pokrycie tejże 

inwestycji. Według opinii Igora Krajnowa – rzecznika prasowego ZTM Warszawa – 
porównanie Tallina, stosunkowo małego ośrodka miejskiego, chociażby do stolicy Polski 

jest w zasadzie niewłaściwe, o czym świadczyć mogą liczby (tabela 1). 

 
Tabela 1. Zestawienie danych dotyczących Tallina i Warszawy 

TALLIN WARSZAWA 

 Ok. 70 wszystkich linii o łącznej długości 740 

km 

 Ok. 280 linii o łącznej długości ok. 4,5 tys. km 

 Liczba przewożonych pasażerów rocznie to ok. 1 

                                                             
7 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/estonia-tallin-wprowadzil-darmowe-przewozy-kolejowe--
591.html [dostęp: 05.11.2013]. 
8 http://www.nysa.eu/aktualnosc-5807-w_brukseli_o_bezplatnej_komunikacji.html [dostęp: 06.11.2013]. 
9 http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=pl&study_id=3543 [dostęp: 06.11.2013]. 
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 Liczba przewożonych pasażerów rocznie to ok. 

140 mln 

 Wydatki roczne to ok. 50 mln euro, 

 Z każdego PIT-a otrzymuje 50%. 

miliard 

 Wydatki roczne to ok. 560 mln euro 

 Z każdego PIT-a 30%. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/dlaczego-nie-

bedzie-bezplatnej-komunikacji-w-warszawie-604.html. 

Zainteresowanie bezpłatnym transportem miejskim bezprecedensowo wzrasta 

wśród społeczeństwa, niezależnie od kraju czy też wielkości miasta. Należy jednak tu 

zaznaczyć, iż owa wielkość ma jednak znaczący wpływ na poprawność wdrożenia 
koncepcji, bowiem zorganizowanie takiej inwestycji w dużym mieście jest wyzwaniem. 

Przytoczone przykłady dotyczą niewielkich miast, w związku z czym czas pokaże, jak 

koncepcja bezpłatnego transportu sprawdzi się w dużych miastach. 

 

3. Społeczna odpowiedzialność miast – analiza SWOT 

 

Przed wdrożeniem bezpłatnej komunikacji miasta powinny przeprowadzić 

systemową analizę mocnych i słabych stron danego regionu oraz szans i zagrożeń, jakie 

się pojawiają chociażby w skali kraju (tabela 2). 
 

Tabela 2. Analiza SWOT 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

W
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

 (
lo

k
a
ln

e)
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Nie trzeba szukać kasownika w autobusie, 
2. Unikanie wysokich kar za brak biletu, 
3. Zniesienie zawodu kontrolera, 
4. Zmniejszenie zatłoczenia na drodze 

(przeciwdziałanie kongestii), 
5. Wyłączenie z ruchu wielu ulic może 

spowodować rozkwit życia miejskiego, np. 
poprzez powstanie nowych deptaków, 

kawiarni czy ogródków, 
6. Zmniejszenie kongestii ułatwi pracę np. 

takim zawodom jak służba zdrowia, 
strażacy, 

7. Zwiększenie częstotliwości przejazdów (na 
trasach charakteryzujących się 
największym natężeniem ruchu) oraz 
występowania przystanków. 

1.Obniżenie komfortu podróży, np. poprzez 
zatłoczenie w środkach transportu, 
2. Wzrost wandalizmu; traktowanie przez 
bezdomnych środków transportu jako miejsca 
noclegowego, 
3. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa podróży, 
4.Wzrost protestów społeczeństwa (np. 
taksówkarzy, kontrolerów), 

5. Konieczność zakupienia dodatkowych 
środków transportu proporcjonalnie do wielkości 
miasta, 
6. Spadek wpływu ze strefy płatnego parkowania, 
7. Zwiększenie częstotliwości występowania 
przystanków (wzrost nakładów inwestycyjnych 
na infrastrukturę punktową – z budżetu 
lokalnego). 

Z
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

 (
g
lo

b
a
ln

e)
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wyrównanie poziomu życia obywateli, 
niwelowanie nierówności społecznych, 

2. Zmniejszenie emisji CO2 oraz 

zanieczyszczenia, 
3. Poprawa zdrowia mieszkańców 
4. Ograniczenie inwestycji w zakresie 

budowy nowych dróg i parkingów, 
5. Oszczędność kosztów związanych z 

kongestią, 
6. Zmniejszenie zużycia ropy poprawi 

bezpieczeństwo energetyczne, 

7. Zmniejszenie liczby wypadków, 

1. Wzrost wandalizmu,  
2. Wzrost bezrobocia, np. zanik zawodu 

kontrolera, 

3. Wzrost kosztów utrzymania taboru 
(amortyzacja), 

4. Zakupienie dodatkowych środków transportu 
finansowanych z budżetu państwa, 

5. Zwiększenie podatków, 
6. Niewydolność transportu, 
7. Określenie linii „granicznej” pomiędzy 

miastami, 

8. Wzrost nakładów inwestycyjnych na 
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8. Dodatkowe miejsca pracy w transporcie i 

programie „zazieleniania” miasta, 
9. Działanie na rzecz „zazieleniania” miast i 

ekologicznej przestrzeni, 
10. Zmniejszenie kosztów 

administracyjnych, 
11. Zmniejszenie wydatków na paliwo 

spowoduje, iż pieniądze zostaną 
przeznaczone na inne potrzeby-zasilając 

gospodarkę państwa, 
12. Dostosowanie się do standardów UE w 

zakresie zrównoważonego rozwoju, 
13. Spadek kosztów zewnętrznych. 

infrastrukturę punktową – finansowaną z 

budżetu państwa. 

Źródło: opracowanie własne. 

 Zaproponowane holistyczne spojrzenie na mogące pojawić się szanse i 

zagrożenia, a także występujące indywidualnie dla każdego ośrodka miejskiego mocne i 

słabe strony pozwoli władzom miejskim podjąć decyzję dotyczące ich potencjalnych 

przyszłych działań w zakresie CSR na rzecz mieszkańców. Przeprowadzona rzetelnie 
analiza SWOT ukazuje bowiem nie tylko koszty, ale również ryzyko, jakie pojawia się w 

momencie implementacji tejże koncepcji. 

 

Podsumowanie 

 

Koncepcja odpowiedzialnego biznesu nie jest tylko modą w zarządzaniu, lecz 
również tendencją światową, której pierwsze efekty zauważyć można w Polsce. 

Doświadczenia światowe pokazują jednak, że nie należy bezkrytycznie przenosić 

zachodnich standardów bez uwzględniania poziomu rozwoju rynku w Polsce, kultury 

gospodarczej i politycznej, a także zaawansowania procesów budowy społeczeństwa 
obywatelskiego

10
. Odpowiedź na pytanie, czy koncepcja darmowego transportu 

publicznego stanie się w Polsce tylko dobrym zwyczajem, tylko koniecznością czy też 

przyszłością funkcjonowania miast, zależy od nas, obywateli, bowiem stosunek, z jakim 
podejdziemy do tego zagadnienia, odgrywa niebagatelną rolę. Na zakończenie artykułu 

postanowiono przytoczyć słowa Davida Halleya, których interpretację pozostawiono w 

gestii czytelnika: „Warto pamiętać o tym zwłaszcza w krajach słabiej niż Wielka Brytania 
rozwiniętych gospodarczo, gdzie często słyszę od firm, że nie czują się jeszcze dość silne, 

by dawać czy pomagać innym. Powtarzam wtedy, że nie skala jest ważna, a początek”
11

.  
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THE CONCEPT OF CSR IN PUBLIC TRANSPORT – A GOOD 

HABIT, NECESSITY OR FUTURE PERFORMANCE OF THE 

CITIES? 

 
Summary: Transportation has a dominant position in terms of social, economic and culture as a whole, and 
therefore deserves special attention.  Without public transport, there would be no modern-day functioning 

cities. Unfortunately, most of the urban public transport is not desired by the people as an alternative to road 
transport. The result is that the authorities are faced with a great challenge to find the optimal solution in 
regards to urban transport.  The challenge is to meet the increasing demands of society in terms of economy, 
convenience, speed and the availability of connections.  None of which is an easy task. One idea is the 
concept of free public transport, which was expected to support sustainable development in cities. This would 
be accomplished by reducing road transport, as well as, improving the position of municipal authorities in the 
local arena. Such activities, as part of CSR, can be seen both a management strategy, as well as, a social 
phenomenon. Corporate social responsibility (CSR) is defined primarily as a concept whereby organizations 

at the stage to pursue their strategy, in addition to economic interests, also take care of the interests of society, 
the relationship with the environment and environmental protection. Taking into account all the elements at 
the same time, allows for the sustainable activities of the organization, leading to increased competitiveness, a 
positive image, thereby increasing the confidence of consumers. This article aims to show the nature and 
impact of the potential effects of implementing the concept of free public transport in cities on sustainable 
development. The analysis will be carried out on the basis of their own observations and reviews of case 
studies. In addition, the author provides a description of the solution, as part of CSR strategies used by 
municipal authorities. 

 
Key words: corporate social responsibility, public transport, public administration, road transport, society 
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