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PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY NA RYNKU 

USŁUG TRANSPORTOWYCH – WYBRANE ASPEKTY 
 
Streszczenie: Transport jest bardzo ważną dziedziną funkcjonowania gospodarki. Dzięki sprawnie 
zorganizowanym procesom transportowym następuje przemieszczanie przestrzenne osób i towarów. Za 
najbardziej popularny uznaje się transport samochodowy, który jest uznawany za w miarę szybki i tani 
sposób przemieszczania. Na rynku usług transportowych ważne miejsce w zakresie przewozu osób 
zajmuje publiczny transport zbiorowy. Przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi napotykają na 

wiele problemów związanych z organizacją ich działalności, a pasażerowie mają coraz większe 
oczekiwania co do świadczonych przez nie usług. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień 
związanych z publicznym transportem zbiorowym, a także prezentacja spostrzeżeń i opinii osób 
korzystających z tego typu środków transportu.  
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Wprowadzenie 

 
Usługi transportowe są obecnie dziedziną gospodarki, która cechuje się 

niezwykle dynamicznym rozwojem. Działalność transportowa przyczynia się do 

sprawnego i efektywnego funkcjonowanie każdego działu gospodarki narodowej i 
wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów i państw 

stanowi czynnik intensyfikujący rozwój.  

Trudno wyobrazić sobie rozwój gospodarki bez dobrze rozbudowanej sieci 
szlaków i połączeń transportowych, które umożliwiają zarówno producentom, jak 

i importerom oraz eksporterom luźne zawieranie kontraktów, bez szczegółowego 

uwzględniania lokalizacji towaru oraz jego przyszłego posiadacza. Regiony, które 

pozbawione są dróg oraz punktów transportowych, mają bardzo ograniczone 
możliwości brania udziału w kooperacji przemysłowej i międzynarodowej wymianie 

towarów. 

Potrzeby transportowe dotyczą nie tylko działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw, ale również społeczeństwa. Ciągły wzrost potrzeb 

komunikacyjnych jest powiązany z ogromnym rozwojem cywilizacyjnym. Obok 

rosnącego udziału transportu indywidualnego ważną  rolę w komunikacji odgrywa 
transport zbiorowy, który charakteryzuje się szeregiem zalet związanych z kosztami, 

energią i ekologią w porównaniu z komunikacją indywidualną. Ponadto 

bezpieczeństwo przewozów transportem zbiorowym jest zdecydowanie wyższe
1
.  

Sprawnie funkcjonujący publiczny transport zbiorowy zachęca do 
rezygnacji z indywidualnych środków lokomocji na rzecz transportu zbiorowego. W 

efekcie doprowadzić to może do zmniejszenia korków na ulicach. Istotna jest więc 

odpowiednia organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

                                                             
1 J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 120-121. 
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W związku z powyższym podstawowym celem opracowania było 

przybliżenie zagadnień związanych z transportem, a w szczególności z publicznym 

transportem zbiorowym. Zaprezentowano również ocenę i oczekiwania osób 
korzystających z tego typu transportu, ponieważ poznanie potrzeb i oczekiwań 

zarówno obecnych, jak i potencjalnych pasażerów może proces ten usprawnić. 

 

1. Pojęcie transportu w logistyce 

 

Transport jest fizyczną nicią łączącą rozproszone geograficznie miejsca 

działalności przedsiębiorstw. To zespół czynności związanych z przemieszczaniem 
osób oraz dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków

2
. W wyniku 

fizycznego przemieszczenia towarów w określonym czasie i wyznaczonym miejscu 

transport dodaje wartości produktom oraz tworzy użyteczność miejsca i czasu.  
W. Rydzkowski określa transport jako działalność polegającą na odpłatnym 

świadczeniu usług. Ich efektem jest przemieszczanie osób lub ładunków z punktu 

nadania do punktu odbioru oraz świadczenie usług pomocniczych, bezpośrednio z 
tymi usługami związanych

3
. Transport jest więc elementem niezbędnym do 

wypełnienia braku przestrzennego pomiędzy sprzedawcą a nabywcą. Brak ten 

powstaje przede wszystkim w wyniku masowej konsumpcji, specjalizacji pracy czy 

też ekonomii skali produkcji
4
.  

Proces transportowy stanowi ciąg organizacyjno-technologiczny, 

integrujący materiałowe i informatyczne działania zaopatrzeniowe, produkcyjne, 

dystrybucyjne, eksploatacyjne i regulacyjne z fazami przewozu, przeładunku i 
składowania ładunków. Do jego zadań należy zapewnienie sprawnego przepływu 

dóbr fizycznych od momentu wytworzenia aż do ich eksploatacji. Takie ujęcie 

transportu oznacza, że obsługuje on nie tylko szeroko rozumiane dostawy surowców 

i dystrybucję wyrobów gotowych, ale także obsługę zwrotów, obsługę serwisową 
procesów eksploatacyjnych czy gromadzenie i recykling odpadów powstałych w 

procesie produkcji. Proces transportowy postrzega się więc jako szereg powiązanych 

ze sobą czynności handlowych, wykonawczych i organizacyjnych (rys. 1). 
Czynności wykonawcze obejmują realizację przewozu, czyli realizację procesu 

przewozowego, który obejmuje takie czynności, jak: załadunek towaru, przewóz 

oraz wyładunek, natomiast realizacja tych czynności wymaga bezpośredniego 
zaangażowania pojazdu. Do czynności organizacyjnych zaliczamy przygotowanie 

dokumentów transportowych czy też zaplanowanie trasy przewozu
5
. 

                                                             
2 M. Fertsch, Podstawy logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 83. 
3 W. Rydzkowski, Transport w procesie gospodarowania, [w:] Transport, red. W. Rydzkowski,  
K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2007, s. 1. 
4 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 404. 
5 Por.: A.S. Grzelakowski, Transport w logistyce а logistyka w transporcie, „Logistyka” 2009, nr 2; S. 
Jakowski, Opakowania transportowe, WNT, Warszawa 2007, s. 5. 
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Rysunek 1. Elementy proces transportowego 
Źródło: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja, Instytut 

Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, s. 8. 
 

Transport postrzegany jest jako usługa, a realizacja usług transportowych 

wymaga odpowiedniej infrastruktury transportowej, środków transportu, ludzi oraz 

ustalonych reguł i zasad, które łącznie tworzą tak zwany system transportowy. 

Zasady i reguły ujęte w systemie transportowym dotyczą przemieszczania osób oraz 
ładunków z punktów nadania, poprzez punkty przeładunkowe, do punktów odbioru. 

Są to zasady organizacji ruchu ładunków i ludzi w czasie oraz przestrzeni
6
.  

W gospodarce wyróżnia się kilka podstawowych gałęzi transportu, takich 
jak transport: samochodowy (drogowy), kolejowy, lotniczy czy też wodny. Ponadto 

można wyróżnić transport rurociągowy, intermodalny, multimodalny, 

kombinowany
7
. Powiązanie działalności wszystkich gałęzi transportu zarówno pod 

względem zewnętrznym, jak i wewnętrznym w jedną całość określane jest jako 

system transportowy
8
, który istnieje po to, by zaspokajać potrzeby przewozowe. O 

znaczeniu oraz wartości pracy ludzi związanych z transportem decyduje skuteczność 

działania systemu transportowego w procesie zaspokajania potrzeb przewozowych.  
F. Tomala określił system transportowy „(…) jako zbiór przedmiotów (sieć 

drogowa, potoki komunikacyjne, inwestycje transportowe, procesy przewozowe 

wszystkich gałęzi transportu), łącznie ze związkami istniejącymi pomiędzy tymi 
przedmiotami jak i pomiędzy atrybutami, które wykorzystuje polityka transportowa, 

będąca ogniwem spajającym system transportowy w jedną całość przy pomocy 

prowadzonej przez siebie koordynacji”
9
. System transportowy można więc uznać za 

zespolony potencjał danego regionu
10

.  

                                                             
6 B. Liberadzki, L. Mindur, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo 
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2006, s. 517. 
7 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr, Zarządzanie logistyczne…, s. 411. 
8 J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 26. 
9 F. Tomala, System transportowy a ogólna teoria systemów, [w:] Transport wodny śródlądowy jako 
element systemu transportowego Polski, red. J. Brdulak, SGPiS, Warszawa 1989, s. 20, 
10 P. Małek, Ekonomika transportu, Warszawa 1977, PWE, s. 562. 
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M. Madeyski określił system transportowy jako „(…) planowo 

uporządkowany zespół środków i działalności wszystkich gałęzi transportu, bez 

względu na ich gestyjne lub organizacyjne podporządkowanie, zharmonizowany w 
swej działalności z całością gospodarki narodowej i życia społecznego”

11
. 

Optymalny system transportowy: 

 obejmuje uporządkowany zespół środków i działań wszystkich 

rodzajów transportu, składających się na system transportowy, 

 zawiera najwłaściwsze powiązania z gospodarką narodową 

poszczególnych gałęzi transportowych, a także wzajemne powiązania 

międzygałęziowe, 

 zaspokaja w pełni ilościowe i jakościowe potrzeby przewozowe, 

 minimalizuje nakłady społeczne ponoszone w celu zaspokajania 

potrzeb przewozowych
12

. 

System transportowy jest więc bardzo istotny przy przepływie produktów 
finalnych oraz materiałów pomiędzy dostawcą a klientem. 

 

2. Publiczny transport zbiorowy 
 

Człowiek na każdym etapie swojego życia potrzebuje poczucia 

niezależności, którego częścią jest także utrzymanie mobilności. Jednym z 
warunków dobrej jakości życia jest prosty dostęp do innych ludzi oraz sposobność 

osiągania różnorakich celów, co z kolei wymaga adekwatnych środków transportu. 

Istotne jest więc zapewnienie ludziom możliwości przemieszczania się, bez względu 

na powody, jakie rodzą potrzeby komunikacyjne, jak i metody pokonywania 
przestrzeni

13
. Pozwala to na „utrzymanie” przez społeczeństwo możliwości 

mobilności, co w efekcie daje duże poczucie niezależności.  

Potrzeba komunikacyjna wynika z potrzeby odbycia podróży w określonym 
momencie, z punktu wyjścia do punktu docelowego. Cały szereg potrzeb ma swój 

wymiar ilościowy w postaci ilości i długość podróży, wymiar przestrzenny w 

postaci wektora przemieszczeń, a także wymiar czasowy określany przez termin 
odbycia podróży, czas podróży, rozkład czasowy przejazdów

14
. 

W zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa ważne miejsce 

zajmuje publiczny transport zbiorowy. Jest on określany jako „(…) powszechnie 

dostępny regularny przewóz osób, wykonywany w określonych odstępach czasu i po 
określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci 

komunikacyjnej”
15

. Transport ten odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej, 

                                                             
11 M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport, rozwój, integracja, WKiŁ, Warszawa 1980, s. 
115. 
12 Tamże, s. 116. 
13 J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 120-121. 
14 M. Szymczak, Logistyka miejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2009, s. 107. 
15 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 O publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, 
art. 4 paragraf 1. 
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zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem potrzeb 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
16

. 

Udział procentowy transportu zbiorowego w przewozach jest bardzo 
zróżnicowany, główne tego przyczyny to: 

 zamożność społeczeństwa (wpływa na możliwość nabycia środków 

komunikacji indywidualnej), 

 dostępna infrastruktura transportowa (gęstość, jakość, bezpieczeństwo), 

 system bodźców i zachęt (skłanianie do korzystania z takich form 

przemieszczania się, które służą miastu), 

 uwarunkowania przestrzenne (przykładem może być brak możliwości 

parkowania ze względu na niewielką przestrzeń udostępnioną do ruchu 

pojazdów bądź niewielkie odległości do przemieszczania się)
17

. 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego może być właściwa 

jednostka samorządu terytorialnego albo „(…) minister właściwy do spraw 
transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na 

danym obszarze”
18

.  

Transport ten mogą realizować zarówno operatorzy publiczni transportu 
zbiorowego

19
, jak i przewoźnicy, którzy spełniają określone warunki do 

podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób
20

. Odbywa się 

on „(…) na podstawie: 

 umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

 potwierdzenia zgłoszenia przewozu; 

 decyzji o przyznaniu otwartego dostępu”
21

. 

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego obejmuje wiele zadań, 

począwszy  od analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie 

zbiorowym, a skończywszy na dystrybucji biletów (rys. 2) Szczególnie istotne 
jednak jest zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego między innymi w zakresie: standardów dotyczących 

przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zasad korzystania z nich, 
funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz zintegrowanego 

systemu taryfowo-biletowego i systemu informacji dla pasażera
22

.   

 

                                                             
16 Tamże, art. 6. 
17 J. Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 61-62. 
18 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 O publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, 
art. 4. 
19 Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest samorządowy zakład budżetowy oraz 
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który 
zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie (art. 4, Ustawa z 
dnia 16 grudnia 2010 O publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 
20 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 O publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, 
art. 6. 
21 Tamże, art. 5 § 2. 
22 Rozporządzenie (WE) z dnia 23 października 2007 r. Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.), art. 7 ust. 2. 
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Rysunek 2. Podstawowe elementy organizowania publicznego transportu 
zbiorowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe, Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm. 8, art. 15. 

 

W ramach organizowania publicznego transportu zbiorowego dokonuje się 
również wszelkiego rodzaju ustaleń dotyczących warunków i zasad korzystania z 

przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 

jest jednostka samorządu terytorialnego. Określane są także przystanki 

komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka 
samorządu terytorialnego, a które są zlokalizowane na liniach komunikacyjnych na 

obszarze właściwości organizatora oraz udostępnione są wszystkim operatorom i 

przewoźnikom. Tutaj również ustala się zasady użytkowania tych obiektów i 
wysokość opłat za korzystanie z nich.   

Właściwy organ, odpowiedzialny z organizację  publicznego transportu 

zbiorowego, zobowiązany jest również do realizacji zadań wskazanych w 

Rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej, dotyczącym usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

23
.  

Zarządzanie publicznym transportem przez organizatora zbiorowego 

transportu publicznego obejmuje takie zadania, jak
24

: 

                                                             
23 Rozporządzenie (WE) z dnia 23 października 2007 r. Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.), art. 7 ust. 2. 
24 Ustawia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, (z późn. 
zm. 8), art. 43. 
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 negocjowanie i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem, 

 analiza i realizacja zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających 

z wykonywania  przewozów na podstawie umowy o świadczeniu usług, 

 zmiany w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych, 

 współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy i ich zatwierdzanie,  

 dokonywanie ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych 

na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 

 administrowanie systemem informacji dla pasażera. 

Organizator publicznego transportu zbiorowego dokonuje również kontroli i 
oceny w zakresie realizacji świadczonych usług przez operatora i przewoźnika oraz 

w zakresie przestrzegania przez nich zasad funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego (określa je art. 46 Ustawy O publicznym transporcie zbiorowym). 
W przypadku transportu kolejowego zarządzanie publicznym transportem 

zbiorowym przez organizatora w zakresie linii komunikacyjnych oraz rozkładów 

jazdy „(…) odbywa się we współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej, w 

zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym”, przy czym zarządca infrastruktury kolejowej uwzględnia potrzeby 

przewozowe wynikające z realizacji przewozów przez operatora, a które są ujęte w 

planie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości organizatora
25

. 
 

3. Ocena publicznego transportu zbiorowego – wyniki badań 

 
Problemy związane z transportem zbiorowym obejmują interpelacje strategii 

rozwoju transportu publicznego, preferowane środki komunikacji, wytyczone pasy 

ruchu przeznaczone do poruszania się po nich wyłącznie pojazdów komunikacji 

zbiorowej, czy też ilość przewoźników wraz z ich kompetencjami i relacjami z 
administracją lokalną

26
. Formowanie się potrzeb komunikacyjnych odnośnie do 

liczby odbywanych podróży oraz pokonywanego dystansu jest uzależnione od 

szeregu powiązanych ze sobą czynników. Ogół potrzeb komunikacyjnych pozwala 
sprecyzować prawdopodobny popyt na przewozy. 

Przeprowadzone badanie dotyczyło oceny publicznego transportu 

zbiorowego z punktu widzenia osób korzystających z tego typu komunikacji. 
Badania przeprowadzono wśród studentów studiów zaocznych Wydziału 

Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. W badaniach udział wzięły jedynie te 

osoby, które korzystały z usług publicznego transportu zbiorowego. Łącznie analizie 

poddano dane z 200 ankiet.  
W badanej grupie przeważały osoby młode, a średnia wieku ankietowanych 

to 27 lat. Uwzględniając częstotliwość korzystania ze zbiorowego transportu 

publicznego, przyjąć można, że uzyskane w wyniku badań ankietowych informacje 
są wiarygodne. Większość ankietowanych (70%) korzysta z tego typu transportu co 

najmniej raz w tygodniu. Ponad 1/3 badanych podróżuje w ten sposób codziennie, a 

22% badanych dwa razy w tygodniu. Co dziesiąty ankietowany korzysta ze 

                                                             
25 Tamże. 
26 K.Z. Gdowska, R. Domagalski, Wpływ systemu organizacji pracy na koszty eksploatacyjne w 
miejskiej sieci transportu publicznego, „Logistyka” 2011, nr 2 (CD).  
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zbiorowego transportu publicznego raz w tygodniu, natomiast 6% badanych 

korzysta z niego okazjonalnie.  

Odnosząc się do długości pokonywanej drogi, zauważyć można, że wraz ze 
zwiększaniem się dystansu zmniejsza się odsetek wskazań. Ponad połowa 

ankietowanych, przemieszcza się na niewielkie odległości, do 50 kilometrów. Są to 

głównie punkty związane z miejscem pracy bądź nauki. Trasy powyżej 50 km, ale 
nieprzekraczające 100 km pokonuje 16%, natomiast od 101 do 200 km – 6% 

respondentów. Najmniej osób wskazało na odległości powyżej 500 km (rys. 3).  

Podróżując, ankietowani korzystali głównie z jednego środka lokomocji, 

jakim jest autobus. Na ten środek transportu wskazało 80% respondentów. Pozostałe 
osoby korzystały z dwóch środków transportu, a mianowicie pociągu i autobusu. 

Kombinacja tego typu środków transportu wynikać może z faktu ograniczania 

transportu kolejowego poprzez konieczną do jego realizacji infrastrukturę. Chcąc 
dotrzeć w określone miejsce, oddalone od infrastruktury kolejowej, konieczne jest 

więc korzystanie z dodatkowego transportu samochodowego. 

 
Rysunek 3. Pokonywany dystans (km) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Wybierając przewoźnika, podróżni kierują się swoimi subiektywnymi 

odczuciami i oczekiwaniami. Odnosząc się do rodzaju przewoźnika, zauważyć 

można że niewiele większy odsetek ankietowanych (52%) korzysta z usług 

transportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa państwowe. Taki rozkład 

odpowiedzi sugerować może, iż rodzaj przewoźnika nie jest tak istotny przy 
podejmowaniu decyzji co do wyboru środka komunikacji. Na uzyskane wskazania 

może mieć również wpływ fakt, że 1/5 ankietowanych korzysta z transportu 

kolejowego.    
Przy wyborze przewoźnika najważniejszymi dla respondentów czynnikami 

są szybkość przejazdu oraz cena biletu. Wybierając przewoźnika, aż 60% 

respondentów kieruje się czasem dojazdu, a 58% wskazało na cenę. Dla 28% 
ankietowanych istotny jest komfort podróżowania, a jedynie 10% zwraca uwagę na 

bezpieczeństwo. Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje rysunek nr 4.  

Dokonując oceny usług transportowych świadczonych przez wybranego 

przewoźnika, ankietowani w większości odnieśli się do jakości tych usług, z których 
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korzystali. Na konieczność poprawy komfortu podróżowania wskazało 64% 

badanych, natomiast na zbyt długi czas przejazdu 40%. Przy ocenie uwzględniono 

również ceny biletów, które zdaniem 44% ankietowanych sa zbyt wysokie. Pamiętać 
również należy, że nieodłącznym elementem transportu osobowego są dworce i 

przystanki. Ten aspekt podróżowania ankietowani poddali ostrej krytyce. 

Zdecydowana większość badanych (88%) uważa, że są one zaniedbane i brudne. 
Podobnie wygląda ocena bezpieczeństwa. 82% ankietowanych nie czuje się 

bezpiecznie, przebywając na terenie tych obiektów.  

Słabo wypadła również ocena infrastruktury drogowej. W skali 

pięciostopniowej 40% badanych określiło jej poziom jako zły i bardzo zły, przy 
czym oceny bardzo złe stanowiły 12%. Pozostali respondenci (60%) określi jej stan 

jako przeciętny. Niestety, żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi 

oceniającej stan infrastruktury jako dobry czy też bardzo dobry.  

 
* suma nie daje 100%, ponieważ ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź 

 
Rysunek 4. Determinanty wyboru przewoźnika (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Podsumowując, podkreślić jednak należy, że zdecydowana większość 

ankietowanych (70%) dostrzega zachodzące w tym obszarze zmiany i pozytywnie 
ocenia rozwój transportu osobowego w Polsce. Co ciekawe, ponad ¾ respondentów 

(78%) pozytywnie ocenia również rodzaje oferowanych przez przewoźników 

połączeń. 
 

Podsumowanie 

 

Transport najczęściej rozpatrujemy w kontekście funkcjonowania 
przedsiębiorstw, podkreślając jego bardzo ważną funkcję, polegającą na łączeniu 

sprzedawców i nabywców, których często dzielą tysiące kilometrów. Podstawowym 

celem transportu jest więc pokonywanie przestrzeni lub zmiana miejsca 
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transportowanych towarów czy też ludzi przy użyciu różnych środków transportu. 

Konieczność pokonywania odległości sprawia, że transport pełni bardzo ważną 

funkcję również w życiu codziennym społeczeństwa. Szczególne miejsce w tym 
obszarze zajmuje publiczny transport zbiorowy. Poprzez odpowiedni podział zadań 

przewozowych pomiędzy transport indywidualny i zbiorowy, a także w ramach 

transportu zbiorowego między poszczególne środki przewozowe i przewoźników 
można osiągnąć mniejsze „zakorkowanie” i większą przepustowości dróg.  

Przekonując do rezygnacji z transportu indywidualnego za rzecz 

publicznego transportu zbiorowego niezbędne jest poprawienie jakości 

świadczonych usług. Konieczne jest więc rozpoznawanie problemów i potrzeb w 
zakresie organizacji i zarządzania transportem publicznym w celu ułatwienia i 

zachęcenia jak największej liczby osób do korzystania z transportu publicznego. 

Podkreślić należy, że pasażerowie dostrzegają zachodzące w publicznym 
transporcie zbiorowym zmiany, szczególnie w zakresie oferowanych połączeń. 

Pamiętać jednak należy, iż transport publiczny to nie tylko pojazdy, ale również 

infrastruktura przystankowa, informacja pasażerska oraz ludzie (pracownicy firm 
przewozowych). Jak wynika z badań, w zakresie czystości przystanków (dworców) 

oraz poczucia bezpieczeństwa w ich obrębie wiele jest jeszcze do zrobienia. 

Zauważyć również należy, że najczęściej podróżuje się na odległości nie większe 

niż 50 km, a cena biletu jest ważnym czynnikiem wyboru środka transportu, ale nie 
najbardziej istotnym. Elementem mającym największy wpływ na dokonany wybór 

jest czas podróżowania i na tym należy skupić uwagę. 

 Dużym wsparciem w zakresie planowania i zarządzania publicznym 
transportem zbiorowym mogą być plany transportowe. Opracowywanie i 

monitorowanie tego typu planów przyczynia się do zwiększenia efektywności 

zarządzania operacyjnego oraz pozwala wskazać kierunki rozwoju transportu 

publicznego. 
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 PUBLIC COLLECTIVE TRANSPORT ON THE MARKET  

OF TRANSPORT SERVICES – SELECTED ASPECTS 

 
Summary: Transport is a very important area of the functioning of the economy. Efficiently organised 

transport processes enable spatial movement of people and goods. The most popular is the road 
transport, which is considered to be a relatively fast and cheap way of moving. Public collective 
transport occupies an important place on the market of transport services in the area of carriage of 
persons. Enterprises providing services of this type encounter a lot of problems related to the 
organisation of their activity, and passengers have bigger and bigger expectations regarding the 
services they offer. The aim of this paper is to present the issues connected with public collective 
transport, as well as observations and opinions of people using these means of transport.     

 
Key words: transport, transport system, public collective transport 
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