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Streszczenie: Każde przedsiębiorstwo chcące ulepszać swoją działalność poprzez strategię 
musi w odpowiedni sposób wykorzystywać szanse i unikać zagrożeń. Źródłem tych sytuacji 
jest nie tylko najbliższe otoczenie przedsiębiorstwa, np. w postaci konkurencyjnych przed-
siębiorstw lecz także makrootoczenie. Jest ono źródłem wielu czynników determinujących 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Można je sklasyfikować według poszczególnych segmen-
tów. Wśród nich wyróżnić można między innymi otoczenie ekologiczne i społeczne. 
Przedsiębiorstwo, aby odnieść sukces, musi odpowiednio zidentyfikować trendy, jakie zacho-
dzą w poszczególnych segmentach otoczenia i na nie zareagować. Celem artykułu jest analiza 
wpływu na funkcjonowanie badanych przedsiębiorstw czynników otoczenia ekologicznego 
i społecznego dotyczących w szczególności transportu autobusowego. Wykorzystano elemen-
ty narzędzia PEST i zastosowano metody jakościowe, w tym wywiad i badania desk research. 

Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, PKS, analiza strategiczna, 
analiza otoczenia

Abstract: When company wants to improve its operations through a strategy it must appro-
priately use opportunities and avoid threats. The source of these situations is not only the 
nearest environment of the company, e.g. in the form of competitive enterprises but also ma-
cro-environment. It is the source of many factors determining the functioning of an enter-
prise, which can be classified according to individual segments. Among these segments, the 
ecological and social environment can be distinguished. In order to succeed, an enterprise 
should identify trends that occur in individual segments of the environment and react. The 
purpose of the article is to analyze the impact on the functioning of the analyzed enterprises 
of environmental and social factors regarding, in particular, bus transport. Elements of the 
PEST tool and quality methods, including intelligence and desk research were used.
The solution to this problem is the use of strategic analysis methods to identify environmen-
tal and social factors that are of key importance for Car Communication Enterprises.

Keywords: Car Communication Enterprises, PKS, strategy analysis, environmental analysis

Wstęp

Każde przedsiębiorstwo zmierzające do ulepszenia swojej działalności poprzez stra-
tegię musi odpowiednio wykorzystywać pojawiające się szanse oraz unikać zagrożeń wy-
stępujących w jego otoczeniu. Z tego względu elementy otoczenia determinują jego obec-
ne jak również przyszłe funkcjonowanie1. Należy zmierzać do sytuacji, w której wystąpi 
odpowiednie dopasowanie między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Nie wystarczy 
tutaj uwzględnić jedynie czynników z najbliższego otoczenia obejmującego np. odbiorców 
czy podmioty konkurencyjne. Należy również pamiętać o czynnikach makrootoczenia, 
ponieważ już pierwsza decyzja dotycząca rozpoczęcia funkcjonowania podmiotu sytuuje 

1  T. Budzik, A. Zachorowska, Rola otoczenia w strategii organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki 
Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24, t. 1, s. 96.
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go w pewnym położeniu w makrootoczeniu2. Przedsiębiorstwo działa w otoczeniu, które 
zawiera czynniki wpływające na jego funkcjonowanie i rozwój. Ich zbiór jest bardzo rozle-
gły i obejmuje czynniki należące do różnych segmentów makrootoczenia, gdzie wyróżnić 
można między innymi otoczenie ekologiczne i społeczne3. Obecnie każdy z segmentów 
makrootoczenia wywiera coraz większy wpływ na przedsiębiorstwo. Aby sprostać dyna-
micznie rozwijającemu się otoczeniu, ważne jest zidentyfikowanie tych czynników, które 
determinują osiągnięcie określonych celów strategicznych przedsiębiorstwa4. Osiągnie-
cie sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo wymaga, aby poprawnie zidentyfikować 
i zareagować na trendy zachodzące w poszczególnych segmentach makrootoczenia. Dla-
tego jest to miejsce, od którego należy rozpocząć poszukiwania możliwości rynkowych 
dla przedsiębiorstwa, zwracając również uwagę na ewentualne zagrożenia5. Sposobem na 
rozwiązanie tych problemów jest wykorzystanie metod analizy strategicznej umożliwia-
jącej zidentyfikowanie czynników występujących między innymi w takich segmentach 
makrootoczenia, jak otoczenie ekologiczne i społeczne, czynników, które mają kluczowe 
znaczenie dla badanych przedsiębiorstw6. Zwrócić należy uwagę, że analiza strategiczna 
jest elementem zarządzania strategicznego, a ono z kolei w obecnych turbulentnych wa-
runkach konkurowania na rynku jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej7.

Dotychczasowe badania autora pozwoliły stwierdzić, że Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej należące do sektora publicznego tworzą jedną grupę strate-
giczną i wykazują cechy przedsiębiorstwa społecznego. Działalność tych podmiotów 
jest głównie skoncentrowana na regionalnym przewozie autobusowym i innych usłu-
gach okołotransportowych, jak np. usługi okręgowej stacji kontroli pojazdów i usługi 
obsługowo-naprawcze8. Ponadto podmioty te charakteryzują się nieefektywną stra-
tegią działania9. Stąd celem artykułu jest analiza wpływu na funkcjonowanie bada-
nych przedsiębiorstw czynników otoczenia ekologicznego i społecznego dotyczących 
w szczególności transportu autobusowego. Wykorzystano elementy narzędzia PEST 
i zastosowano metody jakościowe, w tym wywiad i badania desk research.

2  K. Rozum, Przegląd koncepcji i wybranych technik zarządzania strategicznego, [w:] S. Wawak, Meto-
dy i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2013, s. 49.
3  A. Lemańska-Majdzik, Otoczenie a funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wybrane aspekty, [w:] A. Ko-
rombel, Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami. Teoria i praktyka, Sekcja Wydawnictw 
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 103.
4  M. Wierzbiński, Model biznesowy a strategia i zarządzanie strategiczne, Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, Wrocław 2015, s. 493.
5  R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 49.
6  W. Danielak, E. Frankowska, A. Kułakowska, Zarządzanie organizacją w aspekcie finansowym i stra-
tegicznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2017, s. 5.
7  G. Bao, What theories are needed for strategic management?, „Nankai Business Review International” 
2015, Vol. 6, No. 4, s. 434.
8  T. Budzik, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej jako przykład grupy strategicznej, „Zarzą-
dzanie i Finanse” 2017, nr 2, cz. 2, s. 230-235.
9  T. Budzik, Strategia rozwoju determinantą poprawy kondycji finansowej Przedsiębiorstw Komunikacji 
Samochodowej, „Logistyka” 2013, nr 6, s. 550.
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1. Otoczenie ekologiczne

Założenia zrównoważonego rozwoju przyjęte przez społeczność międzynaro-
dową zwracają szczególną uwagę na rolę aspektu ekologicznego w życiu przedsię-
biorstwa. Determinuje to przedsiębiorstwa do zróżnicowanych wyborów ścieżek 
strategicznych, gdzie coraz większe znaczenie ma uwzględnianie problematyki 
dotyczącej środowiska naturalnego. Podejście takie zwraca uwagę na oczekiwania 
przyszłych pokoleń, umożliwiając im korzystanie ze środowiska naturalnego10. 

W latach sześćdziesiątych XX wieku na świecie zwrócono uwagę na problem 
zanieczyszczania powietrza spowodowany dużym rozwojem motoryzacji11. Ze 
względu na powszechność oraz stale rosnącą liczbę pojazdów transport drogowy 
jest największym źródłem generującym zanieczyszczenia w  sferze transportu12. 
Jednym z  głównych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z  transportu drogowego jest zmniejszenie generowanych zanieczyszczeń przez 
same pojazdy13. Polska jako członek Unii Europejskiej realizuje jej cele w zakresie 
ochrony środowiska14. W związku z tym za najważniejsze uwarunkowywania praw-
ne w kontekście otoczenia ekologicznego należy przyjąć regulacje EU:

 – dotyczące obniżenia zanieczyszczeń powietrza przez spaliny (normy EURO);
 – dotyczące stymulowania popytu na pojazdy ekologiczne;
 – zmierzające do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 

transportu. 
W Unii Europejskiej od lat siedemdziesiątych XX wieku stale wprowadza się 

coraz ostrzejsze regulacje prawne dotyczące zanieczyszczeń powietrza przez spa-
liny. W  1970 roku przyjęto Dyrektywę Rady 70/220/EWG15 w  sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być 
podjęte w  celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez spaliny z  silników 

10  A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakow-
skie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 9; E. Płaczek, 
Zrównoważony rozwój – nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, Prace Na-
ukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2012, s. 79-82.
11  M. Fice, R. Setlak, Napęd hybrydowy pojazdów miejskich z podwójnym zasobnikiem energii elek-
trycznej, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne nr 79, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycz-
nych KOMEL, Katowice 2008, s. 139.
12  J. Krzak, Ograniczanie emisyjności pojazdów w transporcie drogowym. Pojazdy hybrydowe i elek-
tryczne w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju, [w:] R. Sobolewski (red.), Studia Biura Analiz 
Sejmowych Kancelarii Sejmu – Polityka Klimatyczna, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 
Warszawa 2012, s. 161.
13  Ł. Drąg, Modelowanie emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze środków transportu drogo-
wego, Archiwum Motoryzacji 2007, s. 22.
14  B. Fiedor, A. Graczyk, Instrumenty Ekonomiczne II Polityki Ekologicznej Państwa, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 133.
15  Dyrektywa Rady z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza 
przez spaliny z silników o zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych.
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o zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych. Dyrektywa ta po raz pierwszy usta-
nawiała minimalne wymagania dotyczące emisji tlenku węgla oraz węglowodorów 
przez samochody osobowe i  lekkie auta dostawcze. W  późniejszym okresie była 
sukcesywnie rozbudowywana, przekształcając się w bazę normatywną i  stając się 
podstawą do wprowadzenia norm czystości spalin16. Są to tzw. normy EURO doty-
czące samochodów wykorzystujących tradycyjny napęd spalinowy17.

Jednocześnie wraz z normowaniem emisji spalin Unia stara się stymulować po-
pyt na pojazdy ekologiczne. Z powodu swojej ceny pojazdy te stanowią nieznaczną 
pozycję na rynku motoryzacyjnym18. Od dnia 4 grudnia 2010 roku na instytucje 
publiczne oraz podmioty świadczące usługi transportu publicznego na podstawie 
umowy przy zakupie pojazdów transportu drogowego, w odniesieniu do Dyrekty-
wy 2009/33/WE19 dotyczącej promowania ekologicznie czystych i energooszczęd-
nych pojazdów transportu drogowego, nałożono obowiązek uwzględniania czynni-
ków energetycznych i oddziaływania na środowisko pojazdów podczas całego ich 
cyklu użytkowania. Rezultatem uwzględniania czynników ekologicznych miało być 
zmniejszenie różnic kosztów zakupów między tańszymi, popularnymi pojazdami 
a  droższymi – spełniającymi najnowsze normy EURO, hybrydowymi czy wyko-
rzystującymi alternatywne paliwa20. W dniu 28 marca 2011 roku Komisja Europej-
ska opublikowała Białą Księgę „Transport 2050”. Zawarto w niej strategiczny Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu oraz przedstawiono naj-
ważniejsze kierunki polityki transportowej UE do 2050 roku, a mianowicie21:

 – zapewnienie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilności;
 – stworzenie ekologicznego transportu miejskiego;
 – zniwelowanie zależności systemu transportu od ropy;
 – obniżenie emisji CO2 o 60%.

Powyższe założenia powinny przyczynić się do lepszego wykorzystania no-
woczesnej infrastruktury przez sektor transportu, jak również ograniczenia nie-
korzystnego wpływu na środowisko naturalne. Dodatkowo transport powinien 
zużywać mniej paliw ropopochodnych, korzystając z alternatywnych źródeł paliw 

16 J. Krzak, Ograniczanie…, s. 168.
17 J. Krzak, Samochody hybrydowe i elektryczne. Perspektywy rozwoju rynku w Polsce, [w:] Infos nr 5 
(119), Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, War-
szawa 2012, s. 1.
18 Zob. szerzej M. Śliwka, P. Łyko, R. Pomykała, Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wybranych alterna-
tywnych źródeł zasilaniasamochodów osobowych,„Logistyka” 2015, nr 4, s. 9865-9870.
19 Dyrektywa Parlamentu i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania 
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.
20 J. Krzak, Ograniczanie…, s. 171.
21 Biała Księga Transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, COM(2011), 
144 wersja ostateczna, Bruksela 28.03.2011.
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i energii, co skutkować będzie jego większą ekologicznością oraz wyższą efektyw-
nością ekonomiczną.

Wymienione regulacje skierowane na obniżenie produktów spalania paliw są 
jednymi z wielu działań Unii Europejskiej zmierzających do podwyższenia znacze-
nia „ekologii” w transporcie drogowym.

2. Otoczenie społeczne

Otoczenie społeczne to jedno z mniej dynamicznych elementów makrootocze-
nia analizowanych podmiotów. Badane przedsiębiorstwa świadczą usługi przede 
wszystkim transportu osób, a  dodatkowo również inne usługi, dlatego czynniki 
tego otoczenia wpływają na kształtowanie się potrzeb i decyzji konsumentów co do 
trybu i sposobu ich zaspokojenia. Do czynników otoczenia społecznego determi-
nujących funkcjonowanie badanych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej 
zaliczyć należy:

 – liczbę ludności w Polsce,
 – liczbę dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 – liczbę osób zamieszkujących wsie,
 – udział wydatków na transport w ogólnych wydatkach gospodarstw domowych,
 – trendy zachodzące w społeczeństwie związane z transportem.

Na dzień 27.08.2018 r. najnowsze dane statystyczne dotyczące tych czynników 
obejmują rok 2016, natomiast w przypadku czynnika udziału wydatków na trans-
port w ogólnych wydatkach gospodarstw domowych obejmują również rok 2017. 

Podstawowym rodzajem działalności Przedsiębiorstw Komunikacji Samocho-
dowej jest publiczny transport zbiorowy – przewozy autobusowe, transport osób. 
Przyjmując, że odbiorcą usług transportowych świadczonych przez analizowane 
przedsiębiorstwa może być każda osoba, wówczas liczba ludności w Polsce wskazu-
je ich potencjalną liczbę (rysunek 1).

Rysunek 1. Liczba ludności w Polsce w mln
Figure 1. Population in Poland in millions

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2017, Główny Urząd 
Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 30. 
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Na przestrzeni lat 2012-2016 liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 100 tys. 
Ta tendencja malejąca może przyczyniać się do osłabienia podaży na usługi trans-
portu pasażerskiego. 

Główną grupą społeczną korzystającą z  usług przewozowych oferowanych 
przez badane przedsiębiorstwa jest młodzież szkolna, jednak brak jest danych sta-
tystycznych uwzględniających jedynie tę grupę osób. Główny Urząd Statystyczny 
publikuje dane dotyczące osób w przedziałach wiekowych, stąd też jako młodzież 
szkolną uwzględniono osoby w wieku 7-19 lat (rysunek 2).

Rysunek 2. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7-19 lat w mln
Figure 2. Number of schoolchildren aged 7-19 in millions

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2017, Główny Urząd 
Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 139; Rocznik demo-
graficzny 2016, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 
2016, s. 139; Rocznik demograficzny 2014, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw 
Statystycznych, Warszawa 2014, s. 139.

W  analizowanym okresie liczba młodzieży szkolnej w  Polsce charakteryzuje 
się tendencją malejącą, czego skutkiem może być ograniczenie liczby przewozów 
szkolnych stanowiących podstawę działalności badanych Przedsiębiorstw Komuni-
kacji Samochodowej. 

Kolejną grupą docelowych klientów są osoby zamieszkujące wsie i dojeżdżające 
do miast (rysunek 3).

Rysunek 3. Liczba osób zamieszkujących wsie w Polsce w mln
Figure 3. The number of people living in villages in Poland in millions

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2017, Główny Urząd 
Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 79.
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tystycznych uwzględniających jedynie tę grupę osób. Główny Urząd Statystyczny 
publikuje dane dotyczące osób w przedziałach wiekowych, stąd też jako młodzież 
szkolną uwzględniono osoby w wieku 7-19 lat (rysunek 2).

Rysunek 2. Liczba dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7-19 lat w mln
Figure 2. Number of schoolchildren aged 7-19 in millions

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2017, Główny Urząd 
Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 139; Rocznik demo-
graficzny 2016, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 
2016, s. 139; Rocznik demograficzny 2014, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw 
Statystycznych, Warszawa 2014, s. 139.

W  analizowanym okresie liczba młodzieży szkolnej w  Polsce charakteryzuje 
się tendencją malejącą, czego skutkiem może być ograniczenie liczby przewozów 
szkolnych stanowiących podstawę działalności badanych Przedsiębiorstw Komuni-
kacji Samochodowej. 

Kolejną grupą docelowych klientów są osoby zamieszkujące wsie i dojeżdżające 
do miast (rysunek 3).

Rysunek 3. Liczba osób zamieszkujących wsie w Polsce w mln
Figure 3. The number of people living in villages in Poland in millions

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny 2017, Główny Urząd 
Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 79.
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W całym analizowanym okresie liczba osób zamieszkujących wsie w Polsce sta-
le się zwiększała. Obecnie osoby zamieszkujące wsie, nawet posiadając samochód 
osobowy, nierzadko decydują się na przejazd autobusem z powodu oszczędności 
nie tylko pieniędzy, ale również czasu. Jednym z powodów takiego wyboru środ-
ka lokomocji przez mieszkańców wsi są coraz częściej powstające korki w centrach 
miast oraz trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego. Dlatego też Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samochodowej z  sektora publicznego powinny zwrócić 
uwagę na zwiększającą się liczbę osób zamieszkujących te tereny. Dostosowanie się 
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej do tej powiększającej się grupy może 
spowodować lepsze ich funkcjonowanie poprzez zwiększenie liczby pasażerów. 

Wielkość zapotrzebowania na transport pasażerski jest zależna od preferencji gospo-
darstw domowych. Znaczna część dochodów gospodarstw domowych przeznaczanych 
na konsumpcję dotyczy wydatków na transport zbiorowy lub indywidualny. Stąd ich wiel-
kość ma decydujący wpływ na wielkość zapotrzebowania na transport (rysunek 4).

Rysunek 4. Udział wydatków na transport w ogólnych wydatkach gospodarstw domowych w Polsce
Figure 4. Share of expenditures on transport in general household expenditure in Poland

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuletyn statystyczny nr 7/2018, Zakład Wy-
dawnictw Statystycznych, Warszawa 2018, s. 65; Biuletyn statystyczny nr 4/2017, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017, s. 82; Biuletyn statystyczny nr 1/2015, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015, s. 82; Biuletyn statystyczny nr 1/2014, Zakład 
Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014, s. 81.

Zmniejszający się udział wydatków na transport w wydatkach ogółem gospo-
darstw domowych jest zjawiskiem niekorzystnym. Przyczyną takiej sytuacji może 
być ograniczanie kosztów w  gospodarstwach domowych, gdzie jako pierwsze 
zmniejsza się koszty dojazdu do pracy oraz szkół, stanowiące najczęściej większą 
część wydatków na transport. 

Obecnie można zaobserwować w społeczeństwie nowe trendy związane z trans-
portem osób. Zmienia się model posiadania na własność środka transportu na tak 
zwaną ekonomię dzielenia się22.

22  Zob. szerzej: I. Rudawska, Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy al-
ternatywnego dostępu do dóbr, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016.
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Coraz bardziej popularną formą tego nowego modelu są rowery miejskie. Moż-
na je wypożyczyć niemal w każdym większym mieście w Polsce. Nie ma potrzeby 
posiadania własnego roweru, ponieważ punkty, stacje do wypożyczenia często zlo-
kalizowane są w  śródmieściach i  głównych przystankach, dworcach itp. Ponadto 
część miast oferuje darmowe wypożyczenie przez pierwsze kilkadziesiąt minut. Jest 
to jeden ze sposobów, aby zachęcić ludność miast do rezygnacji z prywatnych sa-
mochodów na rzecz komunikacji publicznej, w tym również rowerów miejskich.

Na świecie firmy poszły o krok dalej i oferują wypożyczenie samochodu osobowe-
go na krótki okres, często nawet jedynie na kilka godzin. Jest to tak zwany carsharing23, 
który znacznie różni się od tradycyjnych form wypożyczenia samochodu, ponieważ jest 
bardziej dostępny dla większej liczby odbiorców. Taka oferta jest interesująca dla klientów, 
którzy okazjonalnie potrzebują samochodu, lecz sami go nie posiadają, a także dla tych, 
którzy ze względu na okoliczności potrzebują mieć dostęp do innego typu samochodu. 

Rozwój nowoczesnych technologii wpływa na zachowania transportowe ludno-
ści i poszukiwanie nowych tańszych form transportu osób. Jednym z coraz bardziej 
popularnych trendów w Polsce są tzw. wspólne przewozy społecznościowe określa-
ne również jako carpooling24. Ten rodzaj transportu, oferowany w Polsce między in-
nymi przez takie serwisy jak BlaBlaCar.pl, Carpooling.pl, Bytheway.pl, Otodojazd.
pl, bazuje na niewykorzystanych miejscach w samochodach osobowych. Kierowca 
ogłasza fakt podróży w danym kierunku wraz z liczbą pasażerów, jaką jeszcze może 
zabrać i  podaje jej koszt, stanowiący jedynie zwrot części poniesionych kosztów. 
Kierowca otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów podróży, a  pasażerowi 
oferuje się konkurencyjną formę transportu, ponieważ często taka forma podróży 
względem transportu publicznego jest tańsza, szybsza i bardziej komfortowa. 

Podsumowanie

Zagrożenia ekologiczne pochodzące z transportu drogowego związane są w szcze-
gólności z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. W Polsce od lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku widać duży postęp z zakresie ochrony środowiska. Realizacja celów mię-
dzynarodowych przyczyniła się między innymi do spadku zanieczyszczenia powie-

23  Zob. szerzej: S. Shaheen, A. Cohen, M. Jaffee, Innovative Mobility: Carsharing Outlook, California 
Digital Library, University of California, California 2018; S. Shaheen, E. Martin, A. Bansal, Peer-To-Peer 
(P2P) Carsharing: Understanding Early Markets, Social Dynamics, and Behavioral Impacts, California 
Digital Library, University of California, California 2018; R. Dowling, J. Kent, Practice and public–private 
partnerships in sustainable transport governance: The case of car sharing in Sydney, Australia, “Transport 
Policy” 2015, Vol. 40, p. 58-64; M. Namazu, D. MacKenzie, H. Zerriffi, H. Dowlatabadi, Is carsharing for 
everyone? Understanding the diffusion of carsharing services, “Transport Policy” 2018, Vol. 63, p. 189-199.
24  Zob. szerzej: S.A. Shaheen, N.D. Chan, T. Gaynor, Casual carpooling in the San Francisco Bay Area: 
Understanding user characteristics, behaviors, and motivations, “Transport Policy” 2016, Vol. 51, p. 
165-173; J. Jamal, R. Montemanni, D. Huber, M. Derboni, A Multi-Modal and Multi-Objective Journey 
Planner for Integrating Carpooling and Public Transport, “Journal of Traffic and Logistics Engineering” 
2017, Vol. 5, No 2, p. 68-72; E. Blumenberg, M. Smart, Brother can you spare a ride? Carpooling in 
immigrant neighbourhoods, „Urban Studies” 2014, Vol. 51, p. 1871-1890.
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trza z poszczególnych ich źródeł25. Z obserwacji jednak wynika, że polski transport 
autobusowy, w przeciwieństwie do towarowego, jest tą częścią transportu drogowego, 
w  której wzrost popularności wykorzystania ekologicznych pojazdów jest ograni-
czony ich wysokimi cenami oraz niską opłacalnością takich inwestycji. Stąd można 
przyjąć, że otoczenie ekologiczne w niedużym stopniu wpływa na funkcjonowanie 
Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej należących do sektora publicznego. 

Czynniki społeczno-demograficzne kreują popyt na usługi transportowe, w tym rów-
nież na pasażerskie, ale także i okołotransportowe. Stan teoretycznego rynku zbytu usług 
transportu osób, wyrażonego przez liczbę ludności w Polsce można określić jako okres 
stagnacji. Jednak zmniejszanie liczby głównych odbiorców usług, tj. liczby dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym, jak też zmniejszenie wydatków na transport w gospodarstwach 
domowych wpływa na podjęcie działań przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej z sektora publicznego w celu podniesienia konkurencyjności swoich usług. Rów-
nocześnie trendy panujące w społeczeństwie związane z transportem osób, koncentrujące 
się na innowacyjnych metodach transportu będących konkurencją dla tych tradycyjnych, 
powinny zostać uwzględnione w działaniach badanych przedsiębiorstw.
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