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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Olgierd Wyszomirski
The sustainable development of urban public transport on the example of 
Gdynia
Abstract: In 1998 a strategy of sustainable development of public 
transport was introduced in Gdynia. Ensuring a rational range of 
public transport services is fundamental within this strategy. The 
most significant factors which determine the demand for this type 
of transport are the number and the structure of citizens as well as 
the level of individual motorization. The Public Transport Authority 
in Gdynia is the organizer of public transport in Gdynia and in 6 
other communities having a common transport system based on 
the communal agreements. The transportation of passengers is 
uneven within the twenty-four-hour and hourly period. The supply 
of services equals the demand. Persons entitled to free or reduced 
transportation dominate among all passengers. The number of lines 
and operational work differs in particular communities. The services 
are provided by public and private operators. The highest number 
of vehicles operates on weekdays during the afternoon hours. The 
budgetary surcharges have a greater share in services financing than 
the incomes from the ticket fares. Water tramways operating du-
ring summer holidays and the minibuses for handicapped people 
play a complementary role in the services organized by the Public 
Transport Authority in Gdynia. It is important to focus on structure 
of transport offer when planning the public urban transport deve-
lopment in Gdynia. The growth of the modal share of trolleybus  
and railway transport can be predicted. Assuring a priority to public 
transport within the road transport is going to be indispensable. 
The categorization of lines and the modular frequency should be 
retained as far as the timetables are concerned. The public transport 
of Gdynia will be integrated in the scale of metropolis. (within the 
metropolis). 
Key words: urban public transport, demand, supply, transporta-
tion, development

Hebel Katarzyna
Changes in transport preferences and behavior of the inhabitants of Gdynia 
between 1996 and 2013
Abstract:  The article presents the results of the research on the 
preferences and travel behavior carried on in Gdynia by the 
Public Transport Authority in Gdynia and the Transport Market 
Department of Gdańsk University in years 1996, 2002, 2008 and 
2013. The research encompassed every time 1% of the inhabi-
tants aged 16 to 75, selected randomly, in a multilayer manner. 
Individual interview in the households was chosen as the research 
method. The research investigated the hierarchy of the transport 
postulates, the level of the inhabitants satisfaction with the imple-
mentation of particular postulates, declared and real  selection of 
transport modes in the city, factors determining those choices and  
destinations. The range of changes of the mentioned parameters 
was identified within the analyzed period. In case of most parame-
ters it was possible to observe clear tendency of the changes. The 
main factors determining the changes occurred demographical, 
social and occupational structure of the inhabitants, and first of 
all - the level of private motorization. It was proved that inhabi-
tants permanently  regard directness, punctuality and frequency 
of the transport connections as of the highest significance.  The 
level of inhabitants’ satisfaction is considered high, although as far 

as punctuality is concerned it decreased as a result of the delays 
caused by the traffic congestion. The growing level of satisfaction 
on the comfort postulate has been observed. The inhabitants of 
Gdynia to a growing extent realized their urban trips by private 
cars.  The share of inhabitants travelling by bikes remained mi-
nimal. The inhabitants travelling by public transport constantly 
first of all choose buses and secondly - trolleybuses. The overall 
evaluation of the quality of public transport services of the inhabi-
tants of Gdynia is high and grows constantly. 
Key words: demand for urban transport services, transport prefe-
rences, travel behavior, marketing research

Krzysztof Grzelec 
Research of the demand volume and structure as a base of public transport 
services settlement in the framework of  Gdynia’s  intercommunal agreements 
Abstract: Subsidies for public transport are due to its operation in 
areas with permanent deficit of public transport budget. If budget 
subsidy is not adequate to the actual cost of public transport ope-
ration and revenues from tickets, it could restrict development of 
public transport in the commune’s area and cause undue charge 
by one municipality for another which is not rationable in the light 
of operational and economic aspects. Amount of subsidy for pu-
blic transport, covered by communes on the base of intercommunal 
agreements is a result of subtraction between cost of transport servi-
ces and revenue from ticket sales. This paper presents the principles 
and methods of calculating the commune subsidies based on mar-
keting research of demand, which are an integral part of intercom-
munal transport agreements.
Keywords: budget subsidy, public urban transport, costs, income,  
marketing research

Marcin Wołek
State of the art and perspectives of development trolleybus transport in 
Gdynia 
Abstract: Dynamics of trolleybus transport development in Gdynia 
was mainly stimulated by external factors (situation on liquid fuel 
markets, access to subsidies of European Union and development 
of the bus transportation) and transport policy of the city. Strong 
and stable market position of trolleybus transport in Gdynia is an 
effect of complex investment, organizational and managerial activi-
ties. They are being reflected in the improvement of partial quality 
parameters of trolleybus transport.Citizens’ opinions on the future 
approach of local government in regards to the trolleybus transport 
form the base of its further development. Percentage of citizens that 
wanted to replace trolleybus lines with bus lines has been decreased 
and was comparable to the share of respondents expected an oppo-
site action. More than half of the inhabitants prefer to maintain the 
existing proportion between trolleybus and bus transport. Number 
of citizens expecting implementation of new trolleybus lines was 
doubled between 2002 and 2013. Determinants influencing further 
development of trolleybus transport in Gdynia are ecological factors 
(lack of local emissions, low level of noise), exploitation factors (prio-
rity for public transport vehicles and long life cycle of trolleybuses), 
technological factors (gradual independence of the vehicles from the 
catenary), economical factors (taking into account external costs), 
political and image factors.
Key words: public urban transport, trolleybus transport, trolleybus
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Kamil Bujak
Importance and conditions of public transport control – the case of Public 
Transport Authority in Gdynia
Abstract: Public transport control is one of the most important ma-
nagement processes and according to the Polish public transport Act, 
it should be the responsibility of the  organising authority. One of the 
control activities, undertaken by the Public Transport Authority in 
Gdynia are mystery client observations, that are continuously carried 
during the entire year at designated stops. They focus mainly on the 
measurements of buses and trolleybuses punctuality, as well as on the 
correctness of the information (route number and destination) on the 
vehicle. Due to the high intensity of mystery client observations, the 
control primarily achieves its preventive and corrective role, what, as 
a consequence, leads to the decrease in the number of shortcomings 
(lost, ahead of schedule or incorrectly identified runs). Another useful 
tool that motivates operators to quality improvements are  operators’ 
league tables, prepared periodically by ZKM Gdynia. Considering 
that public transport contract determines the effectiveness of control, 
a wide range and detailed set of quality standards (with corresponding 
penalties) are incorporated in contracts between ZKM Gdynia and 
operators. Operators are penalized for any of the failure in reaching 
the agreed performance level in areas like: safety, timetable, comfort, 
passenger information, cleanliness, customer care and cooperation 
with public transport authority. In the nearest future, punctuality and 
performance (operational work) of public transport in Gdynia will be 
measured with the use of ITS system TRISTAR, currently being un-
der construction. 
Key words: urban public transport, quality control, transport quality 

Aleksandra Mendryk, Olgierd Wyszomirski
Marketing strategy of Public Transport Authority in Gdynia
Abstract: The Public Transport Authority in Gdynia as the enti-
ty organising transport services in the market of public transport 
in Gdynia operates using the concept of marketing management, 
which is based on self-designed marketing strategy.Marketing stra-
tegy of the Public Transport Authority in Gdynia includes the follo-
wing elements: the mission of the entity, marketing situation of the 
entity (market position of the Public Transport Authority in Gdynia, 
SWOT analysis), strategic objective as well as directional and gene-
ral objectives, the target market, proceedings on the market, acti-
vities in shaping services, prices, distribution and promotion, activi-
ties in the field of staff management, control and marketing audit. 
The mission of the Public Transport Authority in Gdynia is to meet 
needs and transport demands of inhabitants of Gdynia and neigh-
boring municipalities.   While determining the market position of 
the Public Transport Authority in Gdynia, the main competitors 
have been identified as: cars and bus operators operating outside the 
transport system and providing services within the area served by 
the Public Transport Authority in Gdynia. The strategic objective 
of the current marketing strategy of the Public Transport Authority 
in Gdynia is to stop the decrease of public transport share in city 
journeys. The target market of the Public Transport Authority in 
Gdynia was defined in objective, subjective and spatial dimension. 
The proceedings of the Public Transport Authority in Gdynia in 
the market can be considered as offensive. Among  marketing in-
struments the highest attention is paid to shaping of services. The 
crucial in staff management is motivation system based on discre-

tionary wage. Implementation of the marketing strategy requires 
control and audit. For this reason, the Public Transport Authority in 
Gdynia carries out the periodic assessment of task’ implementation 
and current marketing results.
Key words: urban public transport, marketing strategy, marketing 
management

Justyna Staszak-Winkler
Promotion of the services of Public Transport Authority in Gdynia under the 
conditions of the sustainable development policy
Abstract: Promotion of public transport services is a part of trans-
port policy of Gdynia based on sustainable urban transport deve-
lopment. The aim of the promotion is not only to inform about 
the offer, but also create the need for its recognition. Promotion of 
public transport in Gdynia is not only information, but also edu-
cation. An important element of these activities were educational 
programs about eco transport - performed by the Public Transport 
Authority in Gdynia. At the time of intensive use of cars in the 
cities such actions are taken to build a positive image of public 
transport, and with environmental education encourage the use its 
services. However, it is important to use basic instruments of pro-
motion mix in activities, including advertising, public relations, 
personal selling and sales promotion. Strategy of the promotion 
of public transport services in Gdynia in terms of sustainable de-
velopment is an important element of marketing management. 
The future of the promotion of urban transport projects is the 
implementation of information, education and trainings activities 
for eco transport. 
Key words: promotion, urban public transport, sustainable mobi-
lity, transport policy

Hubert Kołodziejski
Public Transport Authority in Gdynia as an participant of tariff and tickets 
integration in the Gdansk Bay Metropolis
Abstract: The tariff and tickets integration is one of the most impor-
tant criteria for the evaluation of the functioning of public transport 
in urban areas. In the Gdansk Bay Metropolis there is  a need for 
tariff and tickets integration. In 2008, the MZKZG (Metropolitan 
Transport Union of  Gdańsk Bay), the aim of which is full integration 
of public transport in the Gdansk Bay Metropolis offered to transport 
users “joint ticket” for buses, trolleybuses, trams and trains, which 
represents a complementary offer in relation to the previously exist-
ing tariffs and tickets. New “joint ticket” is an additional offer for 
passengers traveling all over the metropolitan area. The offer of met-
ropolitan tickets first of all is dedicated to the passengers who make 
metropolitan trips by different means of transport. The metropolitan 
tickets are very useful for tourists, who do not have to acquaint with 
tariffs and tickets of different organizers and operators. An important 
participant in the tariff and tickets integration is the Public Transport 
Authority in Gdynia, which has accepted the idea of “joint ticket” 
providing to the passengers easy travel by public transport  in the 
Gdansk Bay Metropolis. The sale  results of the integrated metro-
politan tickets show positive effects and reception of this integrated 
solution.  It is also important that the tariff and tickets integration 
supports implementation of sustainable transport policy.
Key words: integration, tariff and ticket system, public urban 
transport, metropolitan ticket
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OlGIeRD WySzOMIRSKI 
prof. dr hab., Uniwersytet Gdański, 
Katedra Rynku Transportowego,  
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e-mail: o.wyszomirski@zkmgdynia.pl

Zrównoważony rozwój   miejskiego  
transportu zbiorowego – przykład Gdyni1

Streszczenie. W Gdyni w 1998 roku przyjęto strategię zrównoważone-
go rozwoju transportu miejskiego. W tej strategii zapisano, że podsta-
wowe znaczenie ma zapewnienie racjonalnego zakresu usług transportu 
zbiorowego. Najważniejszymi czynnikami determinującymi popyt na 
usługi tego transportu są liczba i struktura mieszkańców oraz poziom 
motoryzacji indywidualnej. Organizatorem miejskiego transportu zbio-
rowego w Gdyni i 6 innych gminach, mających  w  drodze porozumień 
komunalnych wspólny system transportowy, jest Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni. Przewozy pasażerów są nierównomierne w przekro-
ju dobowym i godzinowym. Podaż usług odpowiada popytowi. Wśród 
pasażerów dominują osoby uprawnione do przejazdów ulgowych i bez-
płatnych. Liczba linii i praca eksploatacyjna są zróżnicowane w poszcze-
gólnych gminach. Usługi świadczą operatorzy komunalni i prywatni. 
Najwięcej pojazdów w ruchu obserwuje się w dniu powszednim w go-
dzinach popołudniowych. Większy udział w finansowaniu usług mają 
dopłaty budżetowe niż przychody z biletów. Uzupełniającą rolę w usłu-
gach organizowanych przez ZKM w Gdyni odgrywają tramwaje wodne 
eksploatowane w okresie letnich wakacji szkolnych i minibusy dla osób 
niepełnosprawnych. Planując rozwój gdyńskiego transportu miejskiego, 
należy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie oferty przewozowej. 
Można założyć wzrost udziału transportu trolejbusowego i kolejowego. 
Niezbędne będzie zapewnienie transportowi zbiorowemu priorytetu 
w ruchu drogowym. W zakresie rozkładów jazdy należy zachować ka-
tegoryzację linii i modułową częstotliwość. Gdyński miejski transport 
zbiorowy będzie integrowany w skali metropolii. 
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy, popyt, podaż, przewozy, 
rozwój

Wprowadzenie
W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, przyjętej 
w Gdyni w 1998 roku, podstawowe znaczenie ma dążenie 
do zapewnienia racjonalnego zakresu usług świadczonych 
przez miejski transport zbiorowy na obszarze miasta Gdyni 
oraz pozostałych miast i gmin objętych porozumieniami ko-
munalnymi w sprawie wspólnego organizowania miejskiego 
transportu zbiorowego. Racjonalność tę determinuje:

•	 dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych 
przez transport zbiorowy do preferencji i oczekiwań 
pasażerów, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych;

•	 zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbio-
rowego, tworzących realną alternatywę dla podróży 
własnym samochodem osobowym;

•	 koordynacja rozwoju transportu lokalnego z planami 
rozwoju transportu w regionie i w kraju oraz z miej-
scowymi planami rozwoju przestrzennego;

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014

•	 redukcja negatywnego oddziaływania transportu na 
środowisko;

•	 efektywność ekonomiczno-finansowa określonych roz-
wiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej 
i infrastruktury transportowej.

 
Wizją transportu publicznego na obszarze miasta Gdyni 

oraz miast i gmin, które podpisały z Gdynią porozumienia 
komunalne w sprawie organizacji miejskiego transportu 
zbiorowego, jest funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesne-
go i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniające-
go oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego 
transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych 
własnym samochodem osobowym.

Czynniki determinujące popyt na usługi transportu zbiorowego
Podstawowymi czynnikami determinującymi popyt na 
usługi miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni oraz 
w pozostałych miastach i gminach objętych porozumienia-
mi są:

•	 liczba mieszkańców,
•	 struktura wiekowa mieszkańców,
•	 liczba zarejestrowanych samochodów osobowych.

Miejski transport zbiorowy organizowany przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni obsługuje obszar zamiesz-
kany przez ponad 414 tysięcy mieszkańców. Strukturę wie-
kową mieszkańców Gdyni oraz pozostałych miast i gmin, 
objętych wspólną organizacją miejskiego transportu zbio-
rowego, przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Struktura wiekowa mieszkańców Gdyni oraz pozostałych miast i gmin objętych poro-
zumieniami – stan na 31 grudnia 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

25-70
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W strukturze wiekowej mieszkańców dominują osoby 
w wieku 25–70 lat. Segment ten tworzą w większości osoby 
potencjalnie podróżujące na podstawie biletów normalnych. 
Pozostałe segmenty, wyodrębnione na podstawie kryterium 
wieku, tworzą w większości osoby uprawnione do przejazdów 
ulgowych (5–24 lata) i bezpłatnych (0–4 lata i powyżej 70 lat).

Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych 
w Gdyni, wg stanu na 31 grudnia 2013 roku, wyniosła 
129 409, co oznacza, że wskaźnik motoryzacji dla Gdyni 
ukształtował się na poziomie 521 pojazdów na 1000 miesz-
kańców (w 2012 r. wskaźnik ten wynosił 484). 

Organizator miejskiego transportu zbiorowego
Organizatorem miejskiego transportu zbiorowego na tere-
nie miasta Gdyni i gmin, z którymi miasto Gdynia zawarło 
stosowne porozumienia, w zakresie przewidzianym w tych 
porozumieniach, jest Prezydent Miasta Gdyni. Prezydent 
Miasta Gdyni realizuje funkcje organizatora transportu 
publicznego na podstawie porozumień międzygminnych 
z 6 gminami: miastem Rumią, miastem Sopotem, gminą 
Kosakowo, gminą Szemud, gminą Wejherowo i gminą 
Żukowo.

Większość zadań organizatorskich w imieniu Prezydenta 
Miasta Gdyni pełni wyspecjalizowana jednostka budżeto-
wa – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Do zadań 
ZKM w Gdyni w zakresie miejskiego transportu zbiorowe-
go, zgodnie ze statutem tej jednostki, należy:

•	 badanie rynku;
•	 programowanie rozwoju;
•	 opracowywanie rozkładów jazdy;
•	 emisja i sprzedaż biletów na zasadzie wyłączności;
•	 kontrola biletów;
•	 promocja sprzedaży usług;
•	 badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych 

linii;
•	 przygotowywanie założeń i projektów taryfowych;
•	 określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług;
•	 przetargowe zawieranie umów z operatorami na 

świadczenie usług przewozowych;
•	 realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe;
•	 kontrola realizacji umów pod względem ilościowym 

i jakościowym;
•	 przygotowywanie i udostępnianie informacji o usłu-

gach, w tym tzw. informacji przystankowej;
•	 ustawianie, konserwowanie i utrzymywanie w czy-

stości wiat przystankowych;
•	 oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru.

Przewozy pasażerów
W 2013 roku transportem miejskim organizowanym przez 
ZKM w Gdyni przewieziono 89 mln pasażerów, z czego 
prawie 77 mln w Gdyni. 

Okresy spiętrzonego popytu na usługi przewozowe po-
wodują występowanie szczytów przewozowych (rys. 2). 

Poranny szczyt przewozowy w Gdyni w 2013 roku wy-
stępował pomiędzy godzinami 7:00 a 8:00, natomiast po-
południowy – pomiędzy 15:00 a 17:00.

Dostosowanie podaży do popytu
Podaż usług przewozowych w Gdyni i gminach objętych po-
rozumieniami odpowiada występującemu popytowi. Badania 
prowadzone na bieżąco przez ZKM w Gdyni w reprezenta-
cyjnych dla całej sieci punktach pomiarowych wykazały, że 
w żadnym z badanych okresów doby nie występowały prze-
kroczenia zdolności przewozowej, których przyczyną mogły-
by być nieadekwatne do popytu rozkłady jazdy. Występujące 
pojedyncze przypadki przekroczenia zdolności przewozowej, 
wyznaczanej przez przyjęte progowe dopuszczalne warunki 
podróży (75% nominalnej zdolności przewozowej danego 
typu pojazdu), miały charakter zjawisk incydentalnych.

Struktura wykorzystywanych biletów przez pasażerów 
Na całym obszarze, na którym ZKM w Gdyni organizuje 
miejski transport zbiorowy, struktura wiekowa mieszkań-
ców jest potencjalnie korzystna z punktu widzenia przy-
chodowości tego transportu (w 2013 – 63% mieszkańców 
stanowiły osoby w wieku 19–64 lata, z reguły nieposiadają-
ce uprawnień do ulg lub zwolnień z opłat). Jednak w 2013 
roku większość pasażerów w sieci komunikacyjnej ZKM 
w Gdyni stanowiły osoby, które zrealizowały przejazdy 
na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych i bez-
płatnych – w zależności od gminy – od 54 do 64%.

Rys. 2. Rozkład czasowy popytu na transport miejski – zbiorowy i indywidualny – mieszkańców 
Gdyni w wieku 16–75 lat w dniu powszednim w 2013 r.
Źródło: Raport z badań marketingowych, pt. Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni 
w 2013 r. ZKM w Gdyni, Gdynia 2014.

Fot. 1. Autobus Mercedes O530, Rumia, przystanek Rumia Dworzec PKP
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Gmina Żukowo finansowała 1 linię autobusową organi-
zowaną przez ZKM w Gdyni, 1 linię autobusową organizo-
waną wspólnie przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku oraz 
1 linię organizowaną przez ZTM w Gdańsku. W 2013 roku 
w segmencie podaży organizowanym przez ZKM Gdyni wy-
konano na rzecz gminy Żukowo 231 tys. wozokilometrów.

W gminie Wejherowo ZKM w Gdyni organizował 
przewozy tylko na 2 spośród 12 linii autobusowych obsłu-
gujących tę gminę (pozostałe 10 organizował Urząd Miejski 
w Wejherowie). Łącznie, w segmencie podaży organizowa-
nym przez ZKM w Gdyni w 2013 roku wykonano na rzecz 
gminy Wejherowo 69 tysięcy wozokilometrów. 

Operatorzy
Do obsługi linii organizowanych przez ZKM w Gdyni 
zatrudniani są operatorzy komunalni i prywatni. Tylko 
w gminie Wejherowo usługi świadczyli wyłącznie operato-
rzy prywatni – w pozostałych gminach zatrudniano opera-
torów o różnej formie własności.

W 2013 roku udział operatorów komunalnych w reali-
zacji pracy eksploatacyjnej w całej sieci komunikacyjnej 
ZKM w Gdyni, wyniósł 81%. Strukturę realizacji rocznej 
pracy eksploatacyjnej przez poszczególnych operatorów, 
przedstawiono na rysunku 3.

Struktura wykorzystywanych biletów przez pasażerów w miejskim trans-
porcie zbiorowym organizowanym przez ZKM w Gdyni – 2013 r. [%]

Jednostka 
administracyjna

Pasażerowie podróżujący 

na podstawie
bez biletów  

i bez uprawnień biletów 
normalnych

biletów 
ulgowych

uprawnień  
do przejazdów 
bezpłatnych

Gdynia* 30,6 36,8 24,4 8,2

Rumia 35,0 36,6 19,1 9,3

Sopot 23,6 32,8 31,7 11,5

Gmina Kosakowo 29,5 37,8 24,9 12,6

Gmina Szemud 28,4 56,8 8,4 6,3

Gmina Wejherowo 29,5 44,6 13,1 12,8

Gmina Żukowo 36,3 39,7 13,9 10,1

Tabela 1

*dane z 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Strukturę wykorzystywanych przez pasażerów biletów 
w miejskim transporcie zbiorowym organizowanym przez 
ZKM w Gdyni w 2013 roku przedstawiono w tabeli 1.

Udział pasażerów podróżujących na podstawie biletów 
normalnych wyniósł w miastach i gminach objętych dzia-
łalnością ZKM w Gdyni od 24% do 36%. Udział osób po-
dróżujących bez ważnego biletu, tzw. gapowiczów, wahał 
się w zależności od gminy od 6% do 13%.

linie i praca eksploatacyjna
W 2013 roku ZKM w Gdyni zorganizował 19,087 mln 
wozokilometrów, w tym 4,956 mln, tj. 26%, trolejbusami.

Gdynia finansowała funkcjonowanie 12 linii trolejbuso-
wych i 65 linii autobusowych. W 2013 roku zrealizowano 
na nich – na obszarze Gdyni i na odcinkach tras finansowa-
nych przez miasto Gdynię poza jego obszarem – 16,461 
mln wozokilometrów, w tym 11,617 mln – w transporcie 
autobusowym i 4,844 mln – w trolejbusowym.

Rumia finansowała 10 linii autobusowych – wszystkie 
były organizowane przez ZKM. Wykonano na nich w 2013 
roku w Rumi – na obszarze miasta i w pracy eksploatacyj-
nej finansowanej przez Rumię poza obszarem tego miasta 
– 924 tysięcy wozokilometrów.

Sopot finansował 14 linii – 12 autobusowych i 2 trolej-
busowe. ZKM w Gdyni organizował na rzecz Sopotu oby-
dwie linie trolejbusowe i 8 linii autobusowych. Pozostałe 
4 linie autobusowe organizował ZTM w Gdańsku. Na li-
niach organizowanych przez ZKM w Gdyni wykonano 
w 2013 roku w Sopocie 770 tysięcy wozokilometrów – 
113 tysięcy w transporcie trolejbusowym i 657 tysięcy – 
w autobusowym.

Gmina Kosakowo finansowała 8 linii autobusowych, na 
których w 2013 roku – na obszarze gminy i w części pracy 
eksploatacyjnej przez nią finansowanej poza gminą – zreali-
zowano 481 tysięcy wozokilometrów.

Gmina Szemud organizowała 2 linie autobusowe, na 
których w 2013 roku wykonano 151 tysięcy wozokilome-
trów. Gmina Szemud finansowała na tych liniach odcinki 
tras na obszarze gminy Żukowo oraz na jednej z nich na 
obszarze Gdyni.

Pod koniec 2013 roku w przewozach na zlecenie ZKM 
w Gdyni eksploatowano 342 pojazdy, w tym 5 minibusów 
do przewozu osób niepełnosprawnych i 5 pojazdów zabyt-
kowych (4 trolejbusy i 1 autobus). Wśród pozostałych 332 
pojazdów wykorzystywanych całorocznie w ruchu linio-
wym 247 stanowiły autobusy, a 85 – trolejbusy. Wszystkie 
te pojazdy były niskopodłogowe.

W taborze autobusowym znajdowało się:
•	 97 pojazdów przegubowych, w tym 16 zasilanych 

w CNG
•	 3 jednoczłonowe pojazdy piętnastometrowe,
•	 129 pojazdów o standardowej długości i pojemności 

pasażerskiej,
•	 18 midibusów.

Pojazdy w ruchu
W tabeli 2 przedstawiono liczbę pojazdów w ruchu w sie-
ci komunikacyjnej organizowanej przez ZKM w Gdyni 

Rys. 3. Struktura realizacji rocznej pracy eksploatacyjnej przez poszczególnych operatorów  
w miejskim transporcie zbiorowym organizowanym przez ZKM w Gdyni w 2013 r.
Źródło: dane ZKM w Gdyni.
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w dniu powszednim nauki szkolnej, w sobotę i w niedzie-
lę, w przekrojowych godzinach 6:45, 10:00, 15:00, 19:30 
i 22:00 – z rozróżnieniem na autobusy i trolejbusy.

Największą liczbę pojazdów w ruchu – 274 – eksploato-
wano o godzinie 15:00 w dniu powszednim nauki szkolnej. 
W sobotę na trasach były 162 pojazdy – w godzinach 
10:00 i 15:00. W niedzielę szczyt zaangażowania taboru 
wystąpił o godzinie 15:00, kiedy to sieć komunikacyjną ob-
sługiwały 122 pojazdy.

Finansowanie usług
W tabeli 3 przedstawiono strukturę finansowania funkcjo-
nowania usług gdyńskiego miejskiego transportu zbioro-
wego (bez tramwaju wodnego), uwzględniając dwa główne 
źródła ich finansowania.

 ZKM w Gdyni w 2013 roku uzyskał (bez tramwaju 
wodnego) przychody z usług w kwocie 67 885 860 zł oraz 
dopłaty budżetowe w kwocie 88 057 340 zł na obsługę ko-
munikacyjną miast i gmin, na obszarze których organizo-
wał miejski transport zbiorowy. Wskaźnik odpłatności dla 
całej sieci wyniósł 43,5%.

Dodatkowe usługi gdyńskiego miejskiego  
transportu zbiorowego
W latach 2006–2012 ZKM w Gdyni organizował usługi 
tramwajów wodnych z Gdyni do Helu i Jastarni, zatrudniając 
prywatnego operatora Żeglugę Gdańską. W 2013 roku oferta 
tramwajów wodnych, w związku z wycofaniem się Helu z do-
finansowania usług, została ograniczona do relacji Gdynia–
Jastarnia. W tabeli 4 przedstawiono porównanie parametrów 
eksploatacyjno-ekonomicznych gdyńskich tramwajów wod-
nych w dotychczasowym okresie ich funkcjonowania.

Szczytowy okres rozwoju gdyńskich tramwajów wod-
nych przypadł na rok 2008, kiedy to przewiozły one naj-
większą liczbę pasażerów. Największą przeciętną liczbę pasa-
żerów w rejsie oraz najwyższy wskaźnik odpłatności tramwa-
je uzyskały jednak w pierwszym roku swojego funkcjonowa-
nia. Główną przyczyną obniżenia się poziomu tych wskaźni-
ków było wydłużenie okresu funkcjonowania tramwajów 
wodnych poza lipiec i sierpień najpierw o połowę września, 
a potem, w zamian za te dwa tygodnie, o maj i czerwiec. 
Wycofanie się z obsługi relacji do Helu i ograniczenie obsługi 
tylko do okresu letnich wakacji szkolnych zdeterminowało 
sytuację eksploatacyjno-ekonomiczną tramwaju wodnego 
w 2013 roku odbiegającą od wcześniejszej. 

Inną dodatkową usługą organizowaną przez ZKM 
w Gdyni jest transport minibusowy dla osób niepełno-
sprawnych, funkcjonujący od 1994 roku. W 2013 roku 4 
minibusy, stanowiące własność prywatnego operatora P.A. 
Gryf, wykonały 110 283 km, przewożąc 9877 osób niepeł-
nosprawnych i 1369 opiekunów. Wydatki ZKM na ten cel 
wyniosły 717 323 zł i zostały pokryte przychodami ze 
sprzedaży biletów w niespełna 5%.

Kierunki kształtowania oferty przewozowej
Utrzymujące się od lat wysokie miejsce postula-
tu bezpośred  niości w rankingu zdeterminuje zasady  

Liczba pojazdów w ruchu w sieci komunikacyjnej organizowanej  
przez ZKM w Gdyni w dniu powszednim nauki szkolnej, w sobotę 

 i w niedzielę, w charakterystycznych godzinach – stan na koniec 2013 r.

Godzina

Liczba pojazdów w ruchu w poszczególne dni tygodnia 
w każdej z przekrojowych godzin

dzień powszedni 
nauki szkolnej sobota niedziela
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6:45 63 174 237 23 72 95 14 43 57
10:00 68 143 211 56 106 162 28 66 94
15:00 74 200 274 54 108 162 40 82 122
19:30 43 111 154 40 88 128 40 75 115
22:00 23 53 76 23 52 75 23 46 69

Struktura finansowania usług komunikacji miejskiej organizowanych 
przez ZKM w Gdyni w 2013 r.

Jednostka 
administracyjna

Przychody z usług Dopłata

[tys.zł] % pokrycia 
kosztów [tys. zł] % pokrycia 

kosztów

Gdynia 58 119 42,5 78 658 57,5

Rumia 4 565 67,3 2 220 32,7

Sopot* 2 913 51,5 2 748 48,5

Gmina Kosakowo 1 113 32,3 2 329 67,7

Gmina Szemud 287 29,4 687 70,6

Gmina Wejherowo* 112 22,4 389 77,6

Gmina Żukowo* 777 43,1 1 027 56,9

Sieć ZKM w Gdyni 67 886 43,5 88 057 56,5

Tabela 2

Tabela 3

Źródło: dane ZKM w Gdyni.

* komunikacja miejska organizowana wyłącznie przez ZKM w Gdyni.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Parametry eksploatacyjno-ekonomiczne gdyńskich  
tramwajów wodnych w latach 2006–2013

Parametr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba rejsów 892 1008 1184 1262 1234 1268 1230 390

Liczba przewiezionych 
pasażerów [tys. pas.] 290 292 315 304 282  240 186 101 

Przeciętna liczba  
pasażerów w rejsie 325 290 266 240 228 189 151 259

Przeciętne wykorzystanie 
zdolności przewozowej [%] 72 64 59 53 51 42 33,5 57,5

Wydatki [ tys. zł] 3 290 3 359 4 274 4 697 4 888  5 143  5 359  2 541 

Wydatki/1 rejs [zł] 3 689 3 332 3 609 4 113 3 961 4 056 4 357 6 515

Przychody ze sprzedaży 
biletów [tys. zł] 2 086 2 131 2 322 2 664 2 478  2 587 2 502 985 

Przychody ze sprzedaży  
biletów/1 rejs [zł] 2 338 2 114 1 960 2 333 2 008 2 040 2 034 2 526

Wskaźnik  odpłatności [%] 63,4 60,2 54,3 56,7 50,7 50,3 46,7 38,8

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Fot. 2. Autobus MAN Lion`s City G CNG,  Gdynia Kacze Buki, Zajezdnia PKM
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kształtowania oferty przewozowej ZKM w Gdyni 
w najbliż szych latach. Lokalizacja stacji i przystanków 
SKM (w przyszłości także PKM na obszarze Gdyni)  
w większości przypadków wyklucza tworzenie wspólnych 
zespołów przystankowych i peronów transportu kolejo-
wego i komunalnego. Z tego powodu, a także w świetle 
wyników badań marketingowych, radykalną przebudowę 
układu komunikacyjnego, zmierzającą do ograniczenia 
w Gdyni liczby połączeń bezpośrednich, należy uznać za 
nieuzasadnioną.

Można natomiast zakładać wzrost znaczenia transportu 
trolejbusowego w obsłudze podróży miejskich. Układ tras 
linii trolejbusowych, przebiegających średnicowo przez ob-
szar Gdyni, predestynuje trolejbusy do roli głównego środ-
ka transportu, łączącego poszczególne dzielnice z centrum 
Gdyni. Wzrost znaczenia trolejbusów w obsłudze komuni-
kacyjnej Gdyni wymaga:

•	 utrzymania wysokiej częstotliwości połączeń trans-
portem trolejbusowym z dzielnic do centrum,

•	 wprowadzenia priorytetu dla transportu trolejbuso-
wego – poprzez wydzielenie pasów wyłącznego ruchu 
dla transportu zbiorowego na głównych ciągach ulic 
i uprzywilejowanie na skrzyżowaniach,

•	 utrzymania odpowiedniej zdolności przewozowej 
transportu trolejbusowego – poprzez wprowadzenie 
do obsługi wybranych linii trolejbusów przegubo-
wych.

Zmiana roli transportu trolejbusowego w obsłudze ko-
munikacyjnej Gdyni pozwoliłaby na przebudowę układu 
linii autobusowych, poprzez ograniczenie liczby połączeń 
bezpośrednich. Ponieważ korzyści eksploatacyjne, ekono-
miczne i ekologiczne z tego tytułu mogą być niższe niż 
koszty związane z wprowadzeniem określonych rozwiązań 
(zwiększenie liczby trolejbusów w inwentarzu, zakup tro-
lejbusów przegubowych, wyższe koszty zakupu i eksplo-
atacji trolejbusów), ewentualna decyzja powinna zostać po-
przedzona przygotowaniem odpowiedniego opracowania 
koncepcyjno-analitycznego.

W planowaniu oferty przewozowej w zakresie rozkładów 
jazdy utrzymana zostanie wprowadzona w Gdyni w 1993 
roku (jako w pierwszym mieście w Polsce) kategoryzacja 
poszczególnych linii, czyli podział na linie:

•	 I kategorii (priorytetowe),
•	 II kategorii (podstawowe),
•	 III kategorii (uzupełniające),
•	 IV kategorii (marginalne).

Trasy linii I i II kategorii wyznaczą ciągi, które powinny 
uzyskać status korytarzy wysokiej jakości obsługi komuni-
kacyjnej. Trasy tych korytarzy powinny być bowiem w peł-
ni zgodne z największymi potokami pasażerskimi. Należy 
jednak uwzględnić to, że niecałe trasy linii o największej 
liczbie pasażerów mogą kwalifikować się do uznania za ko-
rytarze wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej, ponieważ 
należy z nich wyłączyć ewentualne odcinki słabo wykorzy-
stane, kierując się szczegółową analizą wyników badań 
wielkości popytu dla poszczególnych linii.

Możliwe do zastosowania częstotliwości modułowe dla 
poszczególnych pór dnia powszedniego (poza wakacjami 
i w okresie wakacji), soboty i niedzieli, będą wypadkową 
analiz wyników kompleksowych badań wielkości popytu 
i możliwości finansowych budżetów miast i gmin, na ob-
szarze których ZKM w Gdyni organizuje miejski transport 
zbiorowy, determinujących wielkość kontraktowanej pracy 
eksploatacyjnej.

Z uwagi na stały przyrost natężenia ruchu drogowego, 
przewiduje się wzrost znaczenia kolei w obsłudze przewo-
zów miejskich, w szczególności od 2015 roku, w którym 
planowane jest uruchomienie linii Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Zmiany w wielkości i rozkładzie popytu 
na usługi miejskiego transportu zbiorowego będą stale mo-
nitorowane jako podstawa zmian jego oferty przewozowej.

Charakterystyczną cechą podaży usług gdyńskiego 
miejskiego transportu zbiorowego jest duża liczba linii 
o marginalnym dla całej sieci komunikacyjnej znaczeniu, 
aczkolwiek istotnych w obsłudze lokalnych potrzeb prze-
wozowych. Są to połączenia zapewniające oczekiwany przez 

Fot. 3. Midibus MAN NM152,  Gdynia, Nabrzeże Pomorskie Fot. 4. Minibus Ford Transit, Gdynia, węzeł F. Cegielskiej
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mieszkańców poziom spełnienia postulatu dostępności 
transportu miejskiego, charakteryzujące się jednak dość ni-
skimi wskaźnikami odpłatności. W okresie objętym pla-
nem zakłada się utrzymanie tych połączeń, a nawet ewen-
tualne zwiększanie ich liczby, jeśli taką potrzebę uzasadnią 
wyniki prowadzonych cyklicznie badań preferencji i zacho-
wań komunikacyjnych mieszkańców (zgłaszane postulaty 
uruchomienia nowego połączenia w danej dzielnicy okażą 
się statystycznie istotne).

Prowadzona będzie wymiana taboru autobusowego – 
w celu uzyskania sytuacji, w której w 2025 roku wszystkie 
pojazdy będą wyposażone w klimatyzację i będą spełniały 
co najmniej normę czystości spalin Euro 5. Zakłada się 
stopniowe zmniejszanie liczby autobusów zasilanych ole-
jem napędowym na rzecz ekologicznych paliw gazowych 
i stopniowe zastępowanie importowanego gazu ziemnego 
(CNG) biogazem wytwarzanym w lokalnych źródłach. 
Rozwój taboru trolejbusowego wyznaczy postęp techniczny 
w zakresie napędów elektrycznych. Bateryjny napęd elek-
tryczny już niedługo stanie się drugim napędem trolejbu-
sów – nadając tym pojazdom cechy elektrobusu i tym sa-
mym zwiększając ich elastyczność w ruchu drogowym. 
Stworzy to dla nich nowe możliwości rozwoju i ekspansji 
przestrzennej do osiedli nie objętych siecią trolejbusową. 
Możliwość doładowywania baterii podczas pracy pod siecią 
może stanowić istotną przewagę trolejbusów w stosunku 
do zwykłych elektrobusów.

Integracja usług miejskiego transportu zbiorowego
5 czerwca 2007 roku powołano Metropolitalny Związek 
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG), którego 
podstawowym celem jest integracja publicznego transportu 
zbiorowego w metropolii. Związek tworzy 14 miast i gmin. 
Są to: Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, 
Sopot i Wejherowo oraz gminy: Kolbudy, Kosakowo, 
Luzino, Pruszcz Gdański, Szemud, Wejherowo i Żukowo.

Zadaniem, jakie zrealizował MZKZG w zakresie inte-
gracji, jest wprowadzenie biletu metropolitalnego i opraco-
wanie systemu rozliczeń z tytułu jego obowiązywania na 

liniach więcej niż jednego organizatora transportu – pomię-
dzy tymi podmiotami.

MZKZG podejmuje także działania zapewniające wpro-
wadzanie określonych rozwiązań funkcjonalnych i organi-
zacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w sposób 
zunifikowany i skoordynowany. Szczególny nacisk kładzio-
ny jest na promocję usług transportu publicznego.

Podejmowane będą działania zmierzające do powierze-
nia MZKZG wszystkich funkcji organizatorskich w odnie-
sieniu do miejskiego transportu zbiorowego, organizowa-
nego przez gminy tworzące związek.

Podsumowanie
Oferta przewozowa gdyńskiego miejskiego transportu zbio-
rowego będzie kształtowana w taki sposób, aby polepszyć 
stopień spełniania postulatów przewozowych. Wszystkie 
planowane zmiany w ofercie przewozowej będą konfronto-
wane z wynikami badań marketingowych preferencji i za-
chowań transportowych, ponieważ ich akceptacja przez pa-
sażerów jest warunkiem uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Uzyskanie zakładanych celów strategii zrównoważone-
go rozwoju będzie możliwe dzięki:

•	 zapewnieniu priorytetu, w ramach ITS Tristar dla 
miejskiego transportu zbiorowego przy przejeździe 
przez skrzyżowania oraz wprowadzeniu pasów wy-
łącznego ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego;

•	 budowie i modernizacji węzłów przesiadkowych, w któ-
rych rozwiązania projektowe będą podporządkowane 
skróceniu czasu na zmianę pojazdu (przejścia pomiędzy 
przystankami) i podniesieniu komfortu oczekiwania;

•	 synchronizacji rozkładów jazdy różnych rodzajów 
transportu publicznego i lokalizacji dynamicznej in-
formacji pasażerskiej w przystankach węzłowych.

literatura
1. Dane ZKM w Gdyni. 
2. Raport z badań marketingowych, pt. Preferencje i zachowania 

komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2013 r. ZKM w Gdyni. 
Gdynia 2014.

Fot. 5. Tramwaj wodny ZKM w Gdyni – Katamaran Ms Agat, Gdynia, Basen Prezydenta
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Zmiany preferencji i zachowań  
transportowych mieszkańców Gdyni  
w latach 1996–20131

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji 
i zachowań transportowych przeprowadzonych w Gdyni przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Katedrę Rynku Transportowego 
Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1996, 2002, 2008 i 2013.  
Badaniami każdorazowo objęto 1% mieszkańców w wieku 16–75 lat, 
wybranych w drodze doboru losowego, warstwowego. Jako metodę 
badawczą zastosowano wywiad indywidualny w gospodarstwach do-
mowych. Poddano analizie hierarchię postulatów przewozowych, po-
ziom zadowolenia mieszkańców z realizacji poszczególnych postulatów 
przewozowych, deklarowany oraz rzeczywisty sposób realizacji podróży 
miejskich oraz czynniki determinujące wybór sposobu podróży i cele 
podróży. Ustalono zakres zmian wymienionych parametrów charakte-
ryzujących transport miejski w analizowanym okresie. W przypadku 
większości parametrów udało się określić wyraźne tendencje zmian. 
Głównymi determinantami tych zmian okazały się struktura demogra-
ficzno-społeczno-zawodowa mieszkańców, a przede wszystkim poziom 
motoryzacji indywidualnej. Wykazano, że niezmiennie największe znacze-
nie mieszkańcy przypisują bezpośredniości, punktualności i częstotliwo-
ści połączeń. Stopień zaspokojenia tych postulatów jest uznawany przez 
nich za wysoki, chociaż w odniesieniu do punktualności zmniejszał się 
na skutek opóźnień powodowanych przez kongestię. Zaobserwowana 
została rosnąca ocena stopnia spełnienia postulatu wygody. W coraz 
większym zakresie mieszkańcy Gdyni realizowali podróże miejskie sa-
mochodem osobowym. Minimalny pozostał udział osób podróżujących 
rowerem. Podróżując transportem zbiorowym, mieszkańcy najczęściej 
wybierają autobus, a w drugiej kolejności trolejbus. Ogólna ocena ja-
kości usług miejskiego transportu zbiorowego w opinii mieszkańców 
Gdyni jest wysoka i systematycznie wzrasta.
Słowa kluczowe: popyt na usługi transportu miejskiego, preferencje 
transportowe, zachowania transportowe, badania marketingowe

Wprowadzenie
Specyfika popytu na usługi gdyńskiego transportu miej-
skiego określana jest na podstawie systematycznie prowa-
dzonych badań marketingowych pn. „Preferencje i zacho-
wania transportowe mieszkańców Gdyni”. Prowadzone są 
one przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Katedrę 
Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i mają 
charakter reprezentatywny. Próba obejmuje każdorazowo 
1% mieszkańców w wieku 16–75 lat, wybranych w dro-
dze doboru losowego, warstwowego. Wykorzystywana jest 
metoda wywiadu indywidualnego w gospodarstwach do-
mowych. Badania w latach 1996–2010 realizowane były 
co dwa lata. Względy techniczne, wynikające ze stosowa-
nia procedur określonych Prawem zamówień publicznych, 
spowodowały, że ostatnia tura badań odbyła się w 2013 
roku.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014

Do analizy wybrano 4 tury badawcze, tj. z lat 1996, 
2002, 2008 i 2013 tak, by zmiany preferencji i zachowań 
mieszkańców Gdyni były wyraźnie zauważalne.

Struktura wiekowa mieszkańców Gdyni w latach 1996–
2013 zasadniczo się nie zmieniła. Wystąpił tylko nieznacz-
ny wzrost udziału mieszkańców starszych. W strukturze 
społeczno-zawodowej niezmiennie dominującym segmen-
tem były osoby pracujące, choć ich udział od 1996 roku się 
zmniejszał. Z punktu widzenia efektywności ekonomiczno-
-finansowej transportu miejskiego zwraca uwagę wzrosto-
wa tendencja udziału emerytów w strukturze mieszkańców. 
Zwiększał się także udział osób z gospodarstw domowych 
z samochodem osobowym. W 2013 roku wyniósł on 74%, 
wobec 52% w 1996 roku. 77% gospodarstw domowych 
posiadających samochód dysponuje tylko jednym pojaz-
dem. Tyle samo procent mieszkańców uznaje siebie za 
głównych użytkowników samochodów. 20% mieszkańców 
deklaruje posiadanie dwóch samochodów w gospodarstwie 
domowym.

 
Preferencje transportowe
Preferencje transportowe wyrażane są jako oczekiwania 
ludności i pasażerów dotyczące jakości usług komunika-
cyjnych. Zidentyfikowane w ramach badań gdyńskich pre-
ferencje transportowe mieszkańców poddaje się hierarchi-
zacji. Wyniki uzyskane w latach 1996–2013 wskazują, że 
preferencje te zmieniają się (tabela 1) . 

O ile w 1996 roku najistotniejsza dla mieszkańców Gdyni 
była punktualność, o tyle już w 2002 roku – dostępność 
(w rozumieniu – bliskość przystanku), a w latach 2008 

Hierarchia postulatów przewozowych w świetle wyników badań 
w Gdyni w latach 1996–2013

Postulat przewozowy
Miejsce zajmowane w hierarchii w roku

1996 2002 2008 2013

Bezpośredniość 2 4 1 1

Częstotliwość 3 3 3 2/3

Dostępność (bliskość przystanku) 4 1 4 4

Niski koszt 5 5 6 5

Niezawodność dojazdu 7 7 8 6

Prędkość 8 8 5 7

Punktualność 1 2 2 2/3

Rytmiczność 9 9 9 9

Wyczerpująca informacja 10 10 10 10

Wygoda 6 6 7 8

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

Tabela 1
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i 2013 – bezpośredniość. Punktualność wciąż pozostaje dru-
gim co do ważności postulatem przewozowym, a częstotli-
wość – trzecim, jednak ich ranga właściwie stała się równa. 
Na czwartym miejscu mieszkańcy wskazują dostępność, a na 
piątym – niski koszt. Najniższe natomiast znaczenie przypi-
sują niezmiennie wyczerpującej informacji i rytmiczności.

Poziom zadowolenia mieszkańców z realizacji poszcze-
gólnych postulatów przewozowych ocenia się, pytając ich 
o najlepiej i najgorzej realizowany postulat przewozowy 
(tabela 2).

Najlepiej realizowanymi w opinii mieszkańców postula-
tami przewozowymi są punktualność i dostępność. Jednak 
w latach 2008–2013 udział pozytywnych ocen stopnia 
spełnienia tych postulatów zmniejszył się, szczególnie doty-
czy to punktualności. Wynika to ze wzrostu kongestii 
w mieście, wpływającej na pogorszenie się warunków po-
dróży wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym 
także osób korzystających z transportu zbiorowego. W ana-
lizowanym okresie wyraźnie wzrósł udział pozytywnych 
ocen stopnia spełnienia postulatu bezpośredniości, a także, 
w nieco mniejszym zakresie, częstotliwości.

Natomiast ocena najgorzej realizowanych postulatów 
nie jest taka jednoznaczna. W 1996 roku wygoda była 
zdecydowanie najgorzej realizowanym postulatem, lecz 
w kolejnych latach ocena stopnia spełnienia tego postula-
tu stopniowo się poprawiała. Jest to niewątpliwie wyni-
kiem wprowadzenia do eksploatacji nowych pojazdów – 
niskopodłogowych i klimatyzowanych, zarówno autobu-
sów, jak i trolejbusów. Niski koszt wydaje się postulatem 
zaspokajanym w najmniejszym zakresie. To, że w 2008 
roku ocena stopnia spełnienia tego postulatu wyraźnie się 
poprawiła, można tłumaczyć kilkuletnim okresem bez 
znaczących podwyżek cen biletów, szczególnie okreso-
wych (miesięcznych). 

Należy zwrócić uwagę, że bardzo wielu respondentów 
nie było w stanie wskazać ani najlepiej (16–27%), ani naj-
gorzej spełnionych postulatów (24–51%). 

Sposób realizacji podróży miejskich 
Deklarowany sposób realizacji podróży miejskich ustalany 
jest na podstawie odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób 
realizuje Pan/Pani podróże miejskie”. Wśród możliwych 
odpowiedzi wyróżnia się sześć kategorii:

•	 zawsze transportem zbiorowym,
•	 przeważnie transportem zbiorowym,
•	 w równym stopniu transportem zbiorowym i samo-

chodem osobowym,
•	 przeważnie samochodem osobowym,
•	 zawsze samochodem osobowym,
•	 w inny sposób.
 
Wyniki uzyskane w badaniach w latach 1996–2013 

przedstawiono w tabeli 3. 
W podróżach miejskich zawsze lub przeważnie z trans-

portu zbiorowego korzysta coraz mniej osób. W 2013 roku 
było to już tylko 46% mieszkańców, wobec 66% w 1996 
roku. Zdecydowanie natomiast wzrastał udział podróży re-

Najlepiej i najgorzej realizowany postulat przewozowy  
w opinii mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013 (% wskazań)

Postulat przewozowy
Najlepiej realizowany Najgorzej realizowany

1996 2002 2008 2013 1996 2002 2008 2013

Bezpośredniość 4,64 5,81 10,60 11,55 9,53 7,40 4,73 4,15

Częstotliwość 9,79 8,93 12,04 14,70 8,26 6,77 7,05 4,50

Dostępność  
(bliskość przystanku) 26,10 22,89 18,88 19,10 3,11 2,11 1,70 2,05

Niski koszt 1,43 1,69 5,61 4,55 11,77 16,97 3,55 12,10

Niezawodność 
dojazdu 4,94 4,81 3,19 5,00 2,96 2,01 2,62 2,25

Prędkość 1,73 2,11 1,44 3,15 5,40 4,86 5,40 3,60

Punktualność 29,41 30,23 16,15 16,75 8,05 5,87 11,47 8,55

Rytmiczność 1,58 2,22 1,65 2,50 3,36 3,22 4,22 2,95

Wyczerpująca  
informacja 0,56 1,11 1,08 0,80 3,52 1,74 2,16 2,30

Wygoda 3,21 3,96 2,11 2,40 18,04 13,00 10,55 5,65

Brak oceny 16,56 15,91 26,95 19,40 24,01 32,40 44,65 50,75

Inne 0,05 0,33 0,31 0,10 1,99 3,65 1,90 1,15

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

Tabela 2

Tabela 3
Deklarowany sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców 

Gdyni w latach 1996–2013 (%mieszkańców)

Sposób realizacji podróży miejskich
Lata

1996 2002 2008 2013

Zawsze transportem zbiorowym 40,1 28,59 27,62 28,35

Przeważnie transportem zbiorowym 25,46 30,07 25,67 18,15

W równym stopniu transportem zbiorowym 
i samochodem 12,70 12,21 11,06 11,85

Przeważnie samochodem osobowym 13,42 15,01 16,31 16,35

Zawsze samochodem osobowym 8,40 13,42 18,93 25,00

W inny sposób 0,01 0,70 0,41 0,30

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

alizowanych zawsze samochodem osobowym. Stanowią 
one aktualnie już 25% wszystkich podróży miejskich 
mieszkańców Gdyni. Udziały osób podróżujących w rów-
nym stopniu transportem zbiorowym i samochodem oso-
bowym oraz przeważnie samochodem osobowym są bar-
dziej stabilne. W kolejnych turach badawczych ich udziały 
w strukturze podróży miejskich mieszkańców Gdyni zmie-
niały się w mniejszym stopniu. Minimalny wciąż jest udział 
osób podróżujących w inny sposób, w tym rowerem. 

Deklaracje zawsze są weryfikowane w badaniach po-
przez ustalenie sposobu podróży zrealizowanych w dniu 
poprzedzającym badanie techniką tzw. fotografii dnia. 
Ustalono, że sposób podróży mieszkańców Gdyni zmieniał 
się (rysunek 1). Wyraźnie można zaobserwować tendencję 
do wzrostu udziału podróży realizowanych samochodem 
osobowym. Udział tych podróży w 2013 roku wyniósł 
53%, co oznacza, że został przekroczony poziom uznawany 
za graniczny z punktu widzenia polityki zrównoważonego 
rozwoju. Należy więc podejmować działania skutkujące 
wzrostem udziału transportu zbiorowego w realizacji po-
dróży miejskich w celu zapewnienia możliwości prawidło-
wego funkcjonowania miasta.
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Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu zbio-
rowego jest niezmiennie autobus, chociaż jego udział w po-
dróżach zmniejszył się z 41% w 1996 roku do 25% w 2013. 
Drugim pod względem znaczenia środkiem transportu zbio-
rowego w Gdyni jest trolejbus. Mieszkańcy realizowali nim 
18% podróży w 1996 roku i już tylko 14% w 2013. 
Natomiast podróże realizowane SKM lub koleją regionalną 
stanowiły w Gdyni relatywnie niewielki udział (5–8%), nie 
pozwalając określić jednoznacznej tendencji jego zmian. 
Udział podróży realizowanych rowerem jest nieznaczny. Jako 
inne sposoby podróży kwalifikowane są podróże tramwajem, 
autobusem zakładowym, regionalnym czy też taksówką. 
Szczegółowe dane o sposobach realizacji podróży miejskich 
przez mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013 zaprezento-
wano w tabeli 4.

Determinanty wyboru sposobu podróży miejskich
Czynniki determinujące wykorzystywanie w podróżach 
miejskich zawsze lub przeważnie samochodu osobowe-
go także ulegały zmianom. Ze względu na coraz większy 
udział podróży realizowanych samochodem stopniowo roz-
budowano listę tych czynników. W ostatnich badaniach 
wyróżniono wśród nich alfabetycznie:

•	 bezpieczeństwo – narażenie na agresję ze strony in-
nych pasażerów,

•	 brak konieczności dojścia do i z przystanku,
•	 brak konieczności oczekiwania,
•	 brak konieczności przesiadania się,
•	 krótszy czas podróży samochodem,
•	 niższy koszt podróży samochodem,
•	 przewóz dzieci,
•	 przewóz rzeczy lub zakupów,
•	 większą wygodę,
•	 wykorzystywanie samochodu jako narzędzia pracy,
•	 zły stan zdrowia,
•	 inne.
 
Ponieważ porównywalność danych można zachować 

w odniesieniu do lat 2008–2013, tylko wyniki z tego okre-
su uwzględniono na rysunku 2. W analizowanych latach 
dominują dwa czynniki decydujące o wyborze samochodu 
osobowego: większa wygoda i krótszy czas podróży. W łącz-
nej ocenie, niezależnie od wybranej kolejności czynnika, 
stanowiły one w 2013 roku około 43% wszystkich odpo-
wiedzi respondentów. Należy zauważyć, że znaczenie tych 
czynników relatywnie zmniejszało się, bowiem udział re-
spondentów wskazujących na większą wygodę podróżowa-
nia samochodem jako przyczynę realizacji podróży miej-
skich tym środkiem transportu zmniejszył się z 30% 
w 2008 roku do 26% w 2013, a udział osób identyfikują-
cych krótszy czas podróży jako przyczynę wyboru samo-
chodu w podróżach miejskich – z 27% w 2008 roku do 
17% w 2013 roku. Zmalało także znaczenie trzeciego 
czynnika, czyli braku konieczności oczekiwania, z 14% 
w 2008 do 13% w 2013 roku. 

Spadek znaczenia wymienionych czynników wiąże się ze 
wzrostem rangi innych czynników, wyodrębnionych w 2013 

Rys. 1. Sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013 
(na podstawie podróży zrealizowanych w dniu poprzedzającym badanie – w przypadku podróży 
z przesiadkami, podróż zaklasyfikowano według pierwszego wykorzystywanego środka transportu)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
i Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Sposób realizacji podróży miejskich przez mieszkańców Gdyni  
w latach 1996–2013 ustalony na podstawie podróży  

zrealizowanych w dniu poprzedzającym badanie  
(według wykorzystywanych środków przewozowych)*

Sposób podróży
Lata

1996 2002 2008 2013

Autobusem 41,00 34,70 29,94 25,04

Trolejbusem 18,37 13,76 14,72 14,00

Szybką Koleją Miejską 
lub koleją 8,17 4,70 7,20 6,40

Samochodem 31,04 45,54 46,95 53,10

Rowerem 0,72 0,49 0,41 0,80

W inny sposób 0,70 0,81 0,78 0,67

*w przypadku podróży z przesiadkami, podróż zaklasyfikowano według pierwszego wykorzy-
stywanego środka transportu

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

Tabela 4

Rys. 2. Struktura czynników determinujących wybór samochodu osobowego w podróżach 
miejskich w latach 2008–2013 (% odpowiedzi)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
i Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.
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roku, tj. braku konieczności przesiadania się (9%), przewo-
zu rzeczy i zakupów (8%) oraz przewozu dzieci (4%), a tak-
że złego stanu zdrowia respondenta (3%). 

Wśród czynników wpływających na wybór przez respon-
dentów transportu zbiorowego w podróżach miejskich wy-
różniono w 2013 roku dwanaście kategorii czynników:

•	 dostępność biletu metropolitalnego,
•	 konieczność wniesienia opłaty za parkowanie,
•	 korzystanie z samochodu przez inną osobę,
•	 niedyspozycje psychofizyczne,
•	 niższy koszt podróży transportem zbiorowym,
•	 trudności z parkowaniem w miejscu docelowym,
•	 warunki atmosferyczne,
•	 zadowalającą jakość transportu zbiorowego,
•	 zatłoczenie dróg,
•	 zły stan dróg,
•	 zły stan techniczny samochodu,
•	 inne.

W opinii mieszkańców, uwzględniając wszystkie wskaza-
nia niezależnie od kolejności wyboru czynnika, najważniej-
szymi czynnikami decydującymi o korzystaniu z transportu 
zbiorowego okazały się: trudności z parkowaniem w miejscu 
docelowym i konieczność wniesienia opłaty za parkowanie 
(odpowiednio 17% i 16% odpowiedzi w 2013). Istotnie 
zmieniło się znaczenie korzystania z samochodu osobowego 
przez inną osobę jako czynnika wyboru transportu zbiorowe-
go, gdyż w 2008 wskazywało go 24% respondentów, pod-
czas gdy w 2013 – 14%. O 9 punktów procentowych 
zmniejszyło się także znaczenie złego stanu dróg jako przy-
czyny wykorzystywania transportu zbiorowego w podróżach 
miejskich (z 12% w 2008 do 3% w 2013). Zaobserwowano 
natomiast wzrost znaczenia takich czynników jak: niedyspo-
zycje psychofizyczne, warunki atmosferyczne, zadowalająca 

jakość transportu zbiorowego, zły stan techniczny samocho-
du i dostępność biletu metropolitalnego. Wnioski te ilustru-
ją dane zaprezentowane na rysunku 3. 

 
Cele podróży
Strukturę celów podróży w świetle wyników badań mar-
ketingowych przeprowadzonych w Gdyni w latach 1996–
2013 przedstawiono w tabeli 5 i na rysunku 4.

Udział podróży do domu we wszystkich podróżach zre-
alizowanych w jednym dniu właściwie nie zmieniał się 
w całym okresie badawczym. Podstawowym celem podróży 
pozostał więc powrót do domu (46% podróży w 2013). 
Dwoma pozostałymi dominującymi celami podróży były 
praca (18–23%) i załatwianie spraw osobistych (14–15%), 
przy czym udział podróży do pracy wzrastał, a udział po-
dróży realizowanych w sprawach osobistych malał. Udział 
podróży po zakupy utrzymywał się na tym samym pozio-
mie 7%. Natomiast udział podróży do miejsc nauki stano-
wił tylko 4–5% wszystkich podróży. Udział podróży w celu 
załatwienia spraw zawodowych i służbowych zmniejszał 
się. Wydaje się, że jest to związane z rozwojem elektronicz-
nej formy komunikacji, która umożliwia załatwianie wielu 
spraw bez konieczności podróżowania. Udział podróży re-
alizowanych w sprawach towarzyskich był nieznaczny. 

Rys. 3. Struktura czynników powodujących wybór transportu zbiorowego w podróżach miej-
skich w latach 2008–2013 (% odpowiedzi)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
i Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Tabela 5. Cele podróży mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013 (%)

Cel podróży
Lata

1996 2002 2008 2013

Dom 44,58 43,39 45,66 45,53

Praca 18,00 16,78 22,42 23,29

Nauka 4,99 4,78 4,73 4,07

Sprawy osobiste 13,76 15,54 14,84 14,41

Zakupy 7,73 7,65 7,55 6,97

Sprawy zawodowe 
i służbowe 5,51 6,81 2,41 2,39

Sprawy towarzyskie
5,43

3,32 1,38 2,20

Rekreacja 1,73 1,00 1,15

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

Rys. 4. Cele podróży mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013 w świetle wyników badań 
marketingowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
i Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Tabela 5
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Ocena gdyńskiego transportu zbiorowego
Ustalone w drodze badań preferencje i zachowania trans-
portowe mieszkańców Gdyni stanowią podstawę kształ-
towania oferty przewozowej w mieście. Jest ona stale do-
stosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców. 
W ocenie jakości usług miejskiego transportu zbiorowego 
przez mieszkańców Gdyni stosowana jest skala ocen 2–5 
(od niedostatecznej do bardzo dobrej). Oceny z lat 1996–
2013 przedstawiono na rysunku 5.

poziomu motoryzacji indywidualnej. Udział gospo-
darstw domowych z samochodem osobowym zdecydo-
wanie wzrastał. 

Największe znaczenie mieszkańcy przypisują bezpośred-
niości, punktualności i częstotliwości połączeń. Stopień za-
spokojenia tych postulatów przez miejski transport zbiorowy 
jest uznawany przez nich za wysoki, chociaż w odniesieniu do 
punktualności zmniejsza się. Obserwowana jest też coraz 
wyższa ocena stopnia spełnienia postulatu wygody.

W coraz większym zakresie podróże miejskie realizowa-
ne są w Gdyni samochodem osobowym. Minimalny wciąż 
jest udział osób podróżujących rowerem.

Podróżując transportem zbiorowym mieszkańcy najczę-
ściej wybierają autobus. Ekologiczny środek transportu 
zbiorowego – trolejbus, jest także często wybierany przez 
gdynian. Jest to niewątpliwie zasługą coraz wyższego stan-
dardu pojazdów oraz wielu działań promujących ten środek 
przewozowy.

Nie biorąc pod uwagę powrotu do domu, dwoma domi-
nującymi celami podróży są praca i załatwianie spraw oso-
bistych, przy czym udział podróży do pracy wzrasta, 
a udział podróży realizowanych w sprawach osobistych ma-
leje. Podróże w celu załatwienia spraw zawodowych i służ-
bowych realizowane są coraz rzadziej. 

Informacje o zmianach preferencji i zachowań transpor-
towych wykorzystywane są bieżąco do kształtowania oferty 
przewozowej miejskiego transportu zbiorowego. Ogólna 
ocena transportu miejskiego na poziomie 4,27 (w skali od 2 
do 5) upoważnia do stwierdzenia, że podejmowane są wła-
ściwe działania.

 

literatura
1. Badania pierwotne Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 

i Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego 
i pn. „Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców 
Gdyni” z lat 1996, 2002, \2008 i 2013.

Fot. 1. Autobus MAN Lion`s City G CNG, Gdynia, ul. Władysława IV

Rys. 5. Ocena jakości usług transportu zbiorowego w Gdyni w latach 1996–2013 w opinii 
mieszkańców w świetle badań marketingowych (w skali 2–5)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
i Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego.

 Wyraźnie zauważalna jest tendencja rosnąca oceny jako-
ści usług miejskiego transportu zbiorowego w opinii miesz-
kańców. Oznacza to, że działania podejmowane w Gdyni 
w zakresie poprawy jakości tego transportu są przez miesz-
kańców zauważane i doceniane.

Podsumowanie
Zarówno preferencje, jak i zachowania transportowe 
mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013 zmieniały się, 
co wiąże się ze zmianami ich struktury demograficzno-
-społeczno-zawodowej, a przede wszystkim ze zmianą 
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Badania wielkości i struktury popytu  
jako podstawa rozliczeń usług miejskiego 
transportu zbiorowego w ramach  
porozumień międzygminnych Gdyni1

Streszczenie. Stosowanie dopłat do usług miejskiego transportu zbio-
rowego wynika z jego funkcjonowania na obszarach charakteryzujących 
się trwałą deficytowością. Niedostosowanie wysokości dopłaty budże-
towej do rzeczywistych kosztów funkcjonowania i przychodów z bile-
tów może ograniczać możliwości jego rozwoju na danym obszarze i być 
przyczyną  realizowania, nieuzasadnionych względami eksploatacyjny-
mi i ekonomicznymi, płatności jednej gminy na rzecz innej. Wysokość 
dopłaty budżetowej do usług miejskiego transportu zbiorowego, pono-
szonej przez gminy na podstawie porozumień międzygminnych i umów 
do tych porozumień, jest różnicą pomiędzy kosztami obsługi transpor-
towej a przychodami ze sprzedaży biletów. Niniejszy artykuł przed-
stawia zasady i metody obliczania dopłat budżetowych na podstawie 
wyników badań marketingowych popytu, które stanowią integralną 
część porozumień międzygminnych zawieranych przez Miasto Gdynię 
i gminy, na obszarze których Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
realizuje funkcję organizatora. 
Słowa kluczowe: dopłata budżetowa, miejski transport zbiorowy, 
koszty, przychody, badania marketingowe

Wprowadzenie
Użyteczność publiczna usług miejskiego transportu zbioro-
wego determinuje w znacznym stopniu zasady jego funk-
cjonowania i finansowania. Realizowanie przez władze pu-
bliczne za jego pośrednictwem celów polityki transporto-
wej i społecznej powoduje konieczność dofinansowywania 
tego transportu z pieniędzy publicznych. W ramach polity-
ki transportowej i społecznej władze samorządowe dążą do 
uczynienia z transportu zbiorowego realnej alternatywy dla 
wykorzystywania własnych samochodów w realizacji po-
dróży miejskich i zapewnienia wszystkim mieszkańcom po-
żądanego poziomu ruchliwości transportowej, niezależnie 
od ich miejsca zamieszkania i dochodów. Funkcjonowanie 
transportu zbiorowego na obszarach i w okresach czasu 
charaktertyzujących się trwałą deficytowością oraz obowią-
zywanie uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych 
powodują konieczność stosowania dopłat do jego usług 
z budżetów miast i gmin, na obszarach na których  on 
funkcjonuje.

Wysokość dopłat budżetowych do usług miejskiego 
transportu zbiorowego jest przedmiotem umów do porozu-
mień międzygminnych. Właściwy sposób ich obliczania 
decyduje o zakresie obsługi przewozowej. Dopłata nieade-
kwatna do kosztów realizowanych usług i osiąganych przy-
chodów z biletów w warunkach funkcjonowania określonej 
taryfy nie tylko będzie ograniczać możliwość prawidłowego 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014

funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego na danym 
obszarze, ale też powodować nieuzasadnione płatności jed-
nej gminy na rzecz innej. W praktyce Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni wypracowano zasady obliczania głów-
nych parametrów ekonomicznych decydujących o wysoko-
ści dopłaty budżetowej do usług transportowych organizo-
wanych  na obszarze gmin sąsiadujących z Gdynią (gmin 
ościennych).

Uwarunkowania formalno-prawne rozliczeń między gminami 
za wspólną organizację  usług przewozowych
Formalno-prawne regulacje dotyczące organizacji transpor-
tu publicznego i wynikające z nich rozliczenia finansowe 
gmin, na obszarze których funkcjonuje publiczny transport 
zbiorowy, zawarte są w m.in. w:

•	 ustawie o samorządzie gminnym2,
•	 ustawie o publicznym transporcie zbiorowym3,
•	 ustawie o finansach publicznych4.

Istotny z punktu widzenia rozliczeń międzygminnych 
z tytułu organizacji i świadczenia usług miejskiego trans-
portu zbiorowego jest artykuł 2 ustawy o samorządzie tery-
torialnym, w którym stwierdza się, że gmina wykonuje za-
dania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowie-
dzialność. Artykuł 7 tej ustawy zalicza lokalny transport 
zbiorowy do zadań własnych gminy, których realizacja ma 
na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
Artykuł 9 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że 
gmina może, w celu wykonywania zadań, tworzyć jednost-
ki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi pod-
miotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. W arty-
kule 10 ustawy stwierdza się, że wykonywanie zadań pu-
blicznych może być realizowane w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz, że 
gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jedno-
stek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie, bądź 
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać, po-
mocy, w tym pomocy finansowej.

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.

3 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. z 2011 
nr 5 poz. 13.

4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 
1240.
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Z punktu widzenia organizowania i realizowania usług 
miejskiego transportu zbiorowego na obszarze wykraczają-
cym poza granice administracyjne jednej gminy ważny jest 
artykuł 64 ustawy o samorządzie gminnym, w którym do-
puszcza się tworzenie związków międzygminnych w celu 
wspólnego wykonywania zadań publicznych, oraz arty-
kuł 74, w którym stwierdza się, że gminy mogą zawierać 
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej 
z nich określonych zadań publicznych. Gmina wykonująca 
zadania publiczne, objęte porozumieniem, przejmuje pra-
wa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi 
jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosz-
tach realizacji powierzonego zadania.

Artykuł 4 ustęp 9 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym podaje definicję organizatora publicznego 
transportu zbiorowego. Jest nią  właściwa jednostka samo-
rządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw 
transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego 
transportu zbiorowego na danym obszarze.

W artykule 7 ustęp 1 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym stwierdzono, że organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego jest gmina na linii komunikacyjnej 
albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasa-
żerskich, lub której powierzono zadanie organizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia 
między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci ko-
munikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na 
obszarze gmin, które zawarły porozumienie lub związek 
międzygminny – na linii komunikacyjnej albo sieci komu-
nikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obsza-
rze gmin tworzących związek międzygminny.

W ustawie o finansach publicznych w artykule 44 
stwierdzono, że wydatki publiczne powinny być dokony-
wane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnię-
ciu założonych celów. 

Przedmiotem umowy do porozumień międzygminnych 
dotyczących organizacji i realizacji usług transportowych 

przez ZKM w Gdyni są zadania, które w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego jedna gmina powierza drugiej gmi-
nie. Zakres realizowanych zadań przez ZKM w Gdyni w po-
szczególnych gminach różni się w niewielkim stopniu, jed-
nak generalnie umożliwia efektywne i elastyczne kształtowa-
nie oferty przewozowej i zarządzanie transportem miejskim. 

Obliczanie kosztów obsługi transportowej
Na rynku organizowanym przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni koszty obsługi gminy miejskim trans-
portem zbiorowym, z którą Gdynia zawarła porozumienie 
w sprawie wspólnej organizacji usług, obliczane są na pod-
stawie:

•	 liczby wozokilometrów zrealizowanych na obszarze 
danej gminy na liniach obsługujących tę gminę;

•	 jednostkowej stawki za wozokilometr, płaconej ope-
ratorom zakontraktowanym do realizacji zadań prze-
wozowych.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w warunkach 
kontraktowania usług przez ZKM w Gdyni obsługa danej 
linii może być powierzona więcej niż jednemu operatorowi. 
Oznacza to występowanie zróżnicowanych kosztów jed-
nostkowych, co z jednej strony powoduje konieczność wy-
konywania bardziej skomplikowanych obliczeń, z drugiej 
umożliwia gminom większą elastyczność w kształtowaniu 
ilości i jakości usług na własnym obszarze.

Cena usługi kupowanej przez ZKM w Gdyni w ramach 
procedury przetargowej jest ceną rynkową, ustalaną w wy-
niku walki konkurencyjnej oferentów. Umiejętna kalkula-
cja kosztów własnych przez oferentów, w tym kosztów 
krańcowych, obok lepszej organizacji pracy i wyższej wy-
dajności, umożliwia operatorom zaoferowanie konkuren-
cyjnej ceny w danych warunkach świadczenia usługi, okre-
ślonych przez zamawiającego w specyfikacji. Można więc 
powiedzieć, że w warunkach konkurencji rynek obiektywi-
zuje koszty operatorów i nie ma potrzeby ani uzasadnienia 
do jej powtórnej kalkulacji ze względu na specyfikę obsługi 
danego obszaru.

Fot. 1. Autobus MAN NG272, PA Gryf , Gdynia, ul. Sopocka
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ZKM w Gdyni organizuje przetargi na zadania lub li-
nie, a nie na całe pakiety linii, po to, aby zwiększyć liczbę 
potencjalnych oferentów.

Inne uwarunkowania występują w segmencie rynku ob-
sługiwanym przez operatorów w ramach umów powierzenia. 
Trzy przedsiębiorstwa komunalne, zatrudniane przez ZKM 
w Gdyni, prowadzą zdywersyfikowaną działalność i poza 
przewozami na rzecz transportu publicznego świadczą na 
rynku także usługi naprawcze, handlowe i reklamowe. Koszty 
operatora funkcjonującego na rynku na podstawie umowy 
powierzenia podlegają audytowi tak, aby możliwe było od-
dzielenie kosztów związanych ze świadczeniem usług na rzecz 
transportu publicznego od kosztów pozostałej działalności. 

W analizie kosztów w odniesieniu do rynku, na którym 
oddzielono działalność organizatorską od przewozowej (taka 
sytuacja występuje na rynku organizowanym przez ZKM 
w Gdyni), uwzględnia się także koszty organizatora. Przy ich 
kalkulacji oblicza się koszty organizacji usług faktycznie po-
noszone w odniesieniu do obszaru danej gminy. Konieczna 
jest w tym przypadku analiza kosztów w układzie kalkula-
cyjnym, w podziale na  bezpośrednie i pośrednie. W warun-
kach ewidencji kosztów prowadzonych przez ZKM w Gdyni 
koszty bezpośrednie związane z organizacją usług na rzecz 
danej gminy to między innymi koszty sprzątania przystan-
ków i badań marketingowych zrealizowanych w danej gmi-
nie (przede wszystkim badań popytu). Większość kosztów 
ma charakter pośredni i ich zaliczenie do kosztów organiza-
tora, poniesionych na rzecz danej gminy, wymaga zastosowa-
nia określonego klucza (ZKM w Gdyni jako klucz rozlicze-
niowy przyjmuje liczbę wozokilometrów).

W tabeli 1 przedstawiono na przykładzie Rumi udział 
poszczególnych operatorów (prywatnych i komunalnych) 
w obsłudze tego miasta i ich przeciętny koszt jednostkowy.

Dodatkowo w ramach pomiaru struktury pasażerów 
ewidencjonowane są także:

•	 przejazdy tzw. gapowiczów (osób podróżujących bez 
ważnego biletu),

•	 wykorzystanie biletów okresowych – na podstawie 
badań oblicza się liczbę przejazdów zrealizowanych 
przez pasażerów posiadających bilet okresowy o okre-
ślonym nominale i wartość jednego przejazdu,

•	 przychody – w analogicznych przekrojach jak wiel-
kość popytu.

Badania popytu prowadzone są w pojazdach (autobu-
sach i trolejbusach) przez przeszkolonych przez ZKM 
w Gdyni pracowników firmy (obserwatorów, ankieterów 
i rejestratorów), która wyłaniana jest w ramach procedury 
przetargowej. W celu zapewnienia jak największej wiary-
godności prowadzonych pomiarów, ZKM w Gdyni kontro-
luje pracę pracowników zatrudnionej firmy. 

Na podstawie wyników badań oblicza się wielkość po-
pytu i przychodów ze sprzedaży biletów dla danej gminy 
i bardziej szczegółowo – dla poszczególnych linii i kursów 
na danej linii. Wyniki badań umożliwiają więc nie tylko 
obliczenie wysokości przychodów dla celów rozrachunko-
wych, ale pozwalają także na racjonalne kształtowanie ofer-
ty przewozowej, w dostosowaniu do występującego popy-
tu, wyniku finansowego i możliwości dofinansowania miej-
skiego transportu zbiorowego z budżetu danej gminy.

Badania marketingowe realizowane są na próbie staty-
stycznej. Do badań struktury pasażerów losowo są wybie-
rane zadania, na których prowadzone są jednocześnie bada-
nia wielkości popytu. Wielkość popytu jest badana na 
wszystkich zadaniach (brygadach) obsługujących daną 
gminę w wybranym dniu powszednim, sobotę i niedzielę.

W badaniach marketingowych popytu realizowanych 
przez ZKM w Gdyni wykorzystywane są metody:

•	 obserwacji,
•	 rejestracji,
•	 wywiadu bezpośredniego standaryzowanego.

ZKM w Gdyni korzysta w trakcie badań przede wszyst-
kim z klasycznych instrumentów pomiarowych, do których 
zalicza się karty obserwacji i rejestracji oraz kwestionariusze 
wywiadu. W ramach rejestracji przejazdów realizowanych 
na podstawie biletu elektronicznego wykorzystywane są 
także czytniki kart elektronicznych. Dobór instrumentów 
pomiarowych podyktowany jest przede wszystkim zakre-
sem realizowanych pomiarów oraz faktem, że na karcie 
elektronicznej zapisywane są wyłącznie bilety okresowe. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że rozszerzenie funkcjo-
nalności karty elektronicznej o funkcję elektronicznej port-
monetki nie umożliwi, przy tak szeroko zdefiniowanym 
zakresie pomiarów, zastąpienia klasycznych instrumentów 
pomiarowych urządzeniami systemu biletu elektroniczne-
go. W dalszym ciągu istnieć bowiem będzie konieczność 
rejestrowania przejazdów realizowanych na podstawie bile-
tów papierowych, uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i gapowiczów.

Udział poszczególnych operatorów w obsłudze Rumi miejskim trans-
portem zbiorowym i przeciętny koszt jednostkowy ich usług w 2013 r.

Operator Typ własności Udział  
w obsłudze [%]

Przeciętny koszt 
jednostkowy [zł/km]

PKS Wejherowo prywatna 61,75 6,15

PKA Gdynia komunalna 20,93 6,55

PKM Gdynia komunalna 11,90 6,94

PA Gryf prywatna 3,96 6,10

PKS Gdańsk prywatna 1,46 7,50

Razem/przeciętnie - 100,0 6,35

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Badania marketingowe popytu  
jako podstawa określania  popytu i przychodów
W miejskim transporcie zbiorowym, organizowanym przez 
ZKM w Gdyni od ponad 20 lat, podstawą obliczania przy-
chodów z biletów na obszarze danej gminy są wyniki badań 
marketingowych popytu. Na podstawie wyników badań 
obliczane są liczba i struktura pasażerów w przekroju:

•	 kursów, linii, dni tygodnia;
•	 rodzaju posiadanego przez pasażera biletu (ewidencjo-

nowane są wszystkie występujące nominały biletów);
•	 uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
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W tabeli 2 przedstawiono strukturę pasażerów w bada-
nych gminach ościennych obsługiwanych przez ZKM 
w Gdyni.

Obliczanie dopłaty budżetowej   
do usług miejskiego transportu zbiorowego 
Dopłata budżetowa do miejskiego transportu zbiorowego 
organizowanego przez ZKM w Gdyni w gminach ościen-
nych obliczana jest jako różnica pomiędzy kosztami świad-
czenia usług i przychodami ze sprzedaży biletów.

W ostatecznych obliczeniach koszty świadczenia usług 
tworzą:

•	 koszty eksploatacyjne, obliczane jako iloczyn liczby wo-
zokilometrów i kosztu jednostkowego (stawki płaconej 
operatorom za realizację usług na danym zadaniu);

•	 koszty organizatora wynoszące, w zależności od za-
kresu zadań realizowanych przez ZKM w Gdyni, od 
7,5% do 10,9% kosztów całkowitych.

Przychodami transportu miejskiego w gminie za dany 
rok są:

•	 przychody z biletów,
•	 udział gminy (proporcjonalny do wielkości realizowa-

nej w danej gminie pracy przewozowej) w przycho-
dach z opłat dodatkowych,

•	 udział gminy w dopłatach MZKZG do biletu metro-
politalnego,

•	 kary nakładane przez ZKM w Gdyni na operatorów 
za niezgodną z umowami przewozowymi ilość i ja-
kość świadczonych usług,

•	 kwota wynikająca z całkowitego rozliczenia poprzed-
niego roku (deficyt lub nadwyżka).

W tabeli 3 przedstawiono podstawowe wskaźniki eko-
nomiczno-eksploatacyjne, charakteryzujące gminy, na ob-
szarze których ZKM w Gdyni jest organizatorem miejskie-
go transportu zbiorowego.

Przedstawiane corocznie władzom gmin obliczenia kwot 
dopłaty budżetowej oraz podstawowych parametrów 
i wskaź ników eksploatacyjno-ekonomicznych w postaci ra-
portu pozwalają nie tylko na ustalenie dopłaty odpowiada-
jącej rzeczywistym kosztom i przychodom, ale także na 
elastyczne kształtowanie oferty przewozowej na następny 
rok. W sytuacji wystąpienia deficytu Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni proponuje zwiększenie dopłaty budżeto-
wej o wymaganą kwotę lub zmianę oferty przewozowej 
w sposób minimalizujący negatywne rezultaty dla pasaże-
rów5. W przypadku wystąpienia nadwyżki o względnie 
trwałym charakterze istnieje możliwość wzbogacenia oferty 
przewozowej (najczęściej poprzez wzrost częstotliwości na 
wybranych liniach lub przedłużenie tras określonych linii). 
Nadwyżka finansowa o nietrwałym charakterze (będąca re-

5 Przed powołaniem MZKZG proponowano władzom gmin ościennych, w przypad-
ku wystąpienia deficytu,  także wariant, polegający na zwiększeniu cen biletów 
(przy uwzględnieniu elastyczności cenowej transportu miejskiego). Obecnie, wo-
bec koordynowania polityki cen biletów na poziomie związku komunalnego, nie 
praktykuje się tego rozwiązania.

Struktura pasażerów w gminach ościennych obsługiwanych  
przez ZKM w Gdyni w 2013 r.

Segment  
pasażerów

Udział w liczbie pasażerów ogółem [%]

Gmina 
Kosakowo Rumia Sopot Gmina 

Szemud
Gmina 

Wejherowo
Gmina 
Żukowo

Pasażerowie z biletami 
jednoprzejazdowymi 
ZKM w Gdyni

22,2 21,8 20,8 15,7 19,8 16,1

Pasażerowie z biletami 
1-godzinymi ZKM 
w Gdyni

1,0 1,0 0,9 2,4 0,4 3,8

Pasażerowie z biletami
 24-godzinnymi ZKM 
w Gdyni

2,1 2,8 1,3 5,1 1,3 2,6

Pasażerowie z biletami 
miesięcznymi lub 
30-dniowymi ZKM 
w Gdyni

37,2 38,0 24,8 51,8 34,6 29,3

Pasażerowie z biletami 
semestralnymi ZKM 
w Gdyni

0,8 0,3 0,5 4,6 13,4 0,7

Pasażerowie z biletami 
jednoprzejazdowymi 
MZKZG*

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Pasażerowie z biletami 
24- lub 72-godzinny-
mi MZKZG*

0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1

Pasażerowie z biletami 
miesięcznymi lub 
30-dniowymi MZKZG*

4,0 7,4 7,7 5,6 4,6 11,3

Uprawnieni, gapo-
wicze i bilety innych 
organizatorów

32,7 28,4 43,5 14,7 25,9 36,1

Razem 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0

*Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej

Tabela 2

Wskaźniki ekonomiczno-eksploatacyjne charakteryzujące gminy,  
na obszarze których ZKM w Gdyni realizuje funkcję organizatora 

transportu miejskiego (2013 r.)

Gmina Liczba pasażerów 
na 1 wozokm

Wskaźnik  
odpłatności [%]

Przychody na 
1 wozokm [zł]

Przychody na 
1 pasażera [zł]

Gmina 
Kosakowo 3,9 29,8 2,15 0,55

Rumia 6,8 65,7 4,76 0,70

Sopot 6,7 49,1 3,64 0,54

Gmina Szemud 2,3 29,5 1,75 0,76

Gmina  
Wejherowo 1,8 22,8 1,46 0,80

Gmina Żukowo 6,7 43,9 3,31 0,49

Tabela 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

zultatem jednorazowego wystąpienia korzystnych okolicz-
ności rynkowych) przenoszona jest na kolejny rok w posta-
ci zwiększenia przychodów. 

Podsumowanie
Swoboda zawierania umów pozwala na różnicowanie zasad 
obliczania dopłaty budżetowej do  usług miejskiego trans-
portu zbiorowego. Ograniczeniem dla dowolności oblicza-
nia kosztów i przychodów powinny być zasady wydatkowe 
przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz regu-
ły ekonomii, w tym dotyczące wzajemnych relacji przycho-
dów ze sprzedaży i kosztów ponoszonych na wytworzenie 
usługi.
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Wdrożone ponad 20 lat temu przez ZKM w Gdyni za-
sady rozliczeń z gminami, opierające się na wynikach badań 
marketingowych, stanowią efektywne narzędzie rozliczeń 
finansowych pomiędzy  gminami,  które podpisały porozu-
mienia w sprawie wspólnego organizowania usług miej-
skiego transportu zbiorowego. Badania marketingowe po-
zwalają na określenie kwot dopłaty budżetowej w sposób 
odzwierciedlający rzeczywistą sytuację eksploatacyjno-eko-
nomiczną na obszarze  gminy. Umożliwiają także gminom 
autonomiczne kształtowanie oferty przewozowej w powią-
zaniu z gotowością do zasilania finansowego z własnego 
budżetu.

Wyniki badań marketingowych realizowanych co roku 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni wskazują na 

silnie zróżnicowaną sytuację eksploatacyjno-ekonomiczną 
transportu miejskiego w gminach ościennych. Jest to rezul-
tatem odmiennej oferty przewozowej, charakterystyki po-
pytu i podaży usług oraz polityki transportowej realizowa-
nej przez poszczególne samorządy.
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Fot. 2. Midibus MAN NM192, PA Gryf, Sopot, ul. Chopina

Fot. 3. Midibus Neoplan 4009, PA Gryf, Sopot, przystanek ul. Chopina
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Stan obecny i perspektywy rozwoju  
transportu trolejbusowego w Gdyni1

Streszczenie.  Dynamika rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni 
stymulowana była przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi (sytu-
acja na rynku paliw płynnych, dostęp do bezzwrotnych funduszy unij-
nych i rozwój transportu autobusowego) i polityką transportową miasta. 
Silna i stabilna pozycja rynkowa transportu trolejbusowego w Gdyni jest 
efektem prowadzonych kompleksowych działań inwestycyjnych i orga-
nizacyjno-zarządczych. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w poprawie 
oceny cząstkowych parametrów jakościowych transportu trolejbusowe-
go. Oczekiwane działania władz Gdyni względem transportu trolejbu-
sowego, formułowane przez mieszkańców Gdyni, stanowią podstawę dla 
jego dalszego rozwoju. Zdecydowanemu obniżeniu w tym okresie uległ 
odsetek mieszkańców chcących zastąpienia linii trolejbusowych liniami 
autobusowymi i w 2013 roku był on porównywalny z odsetkiem osób 
oczekujących zastąpienia linii autobusowych liniami trolejbusowymi. Do 
blisko 56% w 2013 roku wzrósł odsetek mieszkańców chcących utrzyma-
nia  istniejących proporcji między transportem trolejbusowym i autobu-
sowym.  Dwukrotnie wzrósł udział mieszkańców oczekujących tworzenia 
nowych linii trolejbusowych. Przesłankami mającymi wpływ na dalszy 
rozwój transportu trolejbusowego w Gdyni są czynniki o charakterze 
ekologicznym (brak lokalnych emisji, niski poziom emisji hałasu), eks-
ploatacyjnych (priorytetyzacja zbiorowego transportu miejskiego i długi 
okres eksploatacji pojazdów trolejbusowych), technologicznych (stop-
niowe uniezależnianie się pojazdów od sieci zasilającej), ekonomicznych 
(uwzględnianie efektów zewnętrznych), politycznych i wizerunkowych.
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy, transport trolejbusowy, 
trolejbus

Wprowadzenie
Druga wojna światowa dla wielu państw wiązała się z ogra-
niczeniem dostępności paliw płynnych w transporcie miej-
skim ze względu na potrzeby wojenne. Braki w zaopatrze-
niu w paliwa płynne stanowiły ważną stymulantę elektry-
fikacji miejskiego transportu zbiorowego w wielu miastach 
Europy. W tym okresie trolejbusy zostały wprowadzone 
w takich miastach jak Salzburg (Austria, 1940) czy Gdynia 
(Polska, 1943). 

W artykule zostaną przedstawione fazy rozwoju trans-
portu trolejbusowego w Gdyni wraz ze wskazaniem na 
główne determinanty działań podejmowanych w poszcze-
gólnych etapach rozwoju tego transportu. Stan obecny 
transportu trolejbusowego w Gdyni zostanie zanalizowany 
na podstawie danych eksploatacyjnych z okresu 1993–
2013. Uzupełnienie tej analizy stanowić będą wyniki ba-
dań percepcji transportu trolejbusowego przez mieszkań-
ców Gdyni. Zaprezentowany zostanie też profil semantycz-
ny autobusu i trolejbusu dla ogółu mieszkańców.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014

Ocena stanu obecnego transportu trolejbuso wego 
w Gdyni stanowić będzie podstawę do określenia per-
spektyw jego rozwoju. Zostaną też wskazane oczekiwane 
przez mieszkańców działania władz Gdyni względem 
transportu trolejbusowego.

fazy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni
Dynamika rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni, któ-
rej fazy zaprezentowane zostały w tabeli 1, stymulowana była 
przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sytu-
acja na rynku paliw płynnych i rozwój transportu autobusowe-
go (destymulanty) czy polityka transportowa miasta i dostęp-
ność bezzwrotnych funduszy unijnych. Po okresie szczytowego 
rozwoju zakres przestrzenny obsługi transportem trolejbuso-
wym uległ zmniejszeniu, natomiast od przywrócenia samorzą-
du terytorialnego w Polsce w roku 1990 jego rola stopniowo 
rosła. W ostatnich latach transport trolejbusowy nawiązuje do 
okresu swego szczytowego rozwoju (lata 1958–1971), stając 
się, w związku z postępem technologicznym w zakresie ma-
gazynowania energii elektrycznej, innowacyjnym elementem 
miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni. 

Operator transportu trolejbusowego Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni (PKT) został 
powołany w 1998 roku poprzez wyodrębnienie z komunal-
nego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Wydzielenie 
transportu trolejbusowego w formie odrębnego przedsię-
biorstwa wynikało z następujących przesłanek2:

•	 odrębności środków przewozowych i różnych sposo-
bów odtwarzania taboru komunikacyjnego;

•	 specjalizacji pracy zaplecza technicznego trolejbusów 
i autobusów oraz, w coraz większym stopniu, kon-
fliktowego procesu ich wyposażania i zaopatrywania;

•	 istnieniu układu sieci trolejbusowej, podstacji trakcyj-
nych oraz służby utrzymania tych elementów infra-
struktury, które to struktury wymagały specyficznych 
rozwiązań funkcjonalnych, nie zawsze znajdu jące wła-
ściwe miejsce w całości działalności przedsiębiorstwa.

W skład majątku PKT, oprócz taboru, włączona została 
również sieć i podstacje trakcyjne. Zaplecze techniczne 
przedsiębiorstwa, zlokalizowane w obiektach zaadoptowa-
nych do tego celu w okresie wojennym, nie spełniało w la-
tach 90. ubiegłego wieku wymagań pod względem eksplo-

2  K. Szałucki, O. Wyszomirski, Powstanie przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej 
jako kolejny etap restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji miejskiej, „Transport Miejski”, 
1998 nr 3, s. 23.



21

TransporT miejski i regionalny 04 2014

atacyjnym. Tabor był w większości przestarzały i wyeksplo-
atowany, a ówczesna oferta producentów nie spełniała wy-
magań władz miasta w zakresie jakości i kosztów jego pozy-
skania. 

Wraz z utworzeniem rynku transportu miejskiego 
w Gdyni opartego na modelu szwedzkim tzw. regulowanej 
konkurencji przewoźnicy autobusowi rozpoczęli proces 
kompleksowej modernizacji swego taboru. Zyskał on 
wsparcie władz miasta. Środki z przeprowadzonej w 1996  
roku emisji obligacji komunalnych zostały przeznaczone na 
zakup 60 niskopodłogowych autobusów. Wpłynęło to, 
wraz z równolegle pozyskiwanym używanym taborem, na 
znaczącą poprawę jakości oferty przewozowej autobuso-
wych przewoźników komunalnych i pozakomunalnych. 
Różnica w jakości usług świadczonych przez przewoźników 
autobusowych i przewoźnika trolejbusowego stała się pod 
koniec lat 90. ubiegłego wieku podstawą do dyskusji na 
temat przyszłości transportu trolejbusowego. Analizie pod-
dano trzy warianty dalszego kształtowania transportu tro-
lejbusowego w Gdyni, którymi były3:

•	 wariant rozwoju inwestycyjnego transportu trolejbu-
sowego, zakładający wzrost znaczenia transportu tro-
lejbusowego poprzez wzrost pracy eksploatacyjnej, 
zwiększenie liczby i modernizację taboru i objęcie ob-
sługą nowych dzielnic;

•	 wariant stagnacji w rozwoju transportu trolejbuso-
wego zakładający utrzymanie ówczesnego udziału 
transportu trolejbusowego w rynku miejskiego trans-
portu zbiorowego;

•	 wariant likwidacji transportu trolejbusowego, zakła-
dający stopniowe wygaszanie tego podsystemu miej-
skiego transportu zbiorowego i zastąpienie go trans-
portem autobusowym do roku 2004.

Argumentami za utrzymaniem i możliwym rozwojem 
transportu trolejbusowego w Gdyni były wysoki poziom ak-
ceptacji społecznej, wysoki koszt zastąpienia transportem au-
tobusowym, kierunki polityki transportowej Gdyni, dywersy-

3 K. Grzelec, Komunikacja trolejbusowa w Gdyni. Perspektywy, możliwości oraz uwarun-
kowania funkcjonowania i rozwoju, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Gdynia 2000, 
maszynopis, s. 5 i nast.

Fazy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni
Faza rozwoju transportu  
trolejbusowego w Gdyni Okres Praca eksploatacyjna 

(tys. wozokm)
Liczba  

pojazdów
Wybrane cechy charakterystyczne danej fazy  
rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni

liczba sieci trolejbusowych 
w Polsce

Faza wprowadzenia i rozwoju 1943–1957 2232 47 Przestrzenny rozwój sieci, m.in. połączenie z Sopotem 8

Faza szczytowego okresu rozwoju 1958–1971 5494 97 Wzrost intensywności przewozów zasadniczo w ramach sieci 
zbudowanej w poprzedniej fazie 6

Faza kryzysu 1972–1980 3264 49 Znaczne ograniczenie sieci 4

Faza odbudowy 1981–1997 4101 78 Przywrócenie transportu trolejbusowego, m.in. do Sopotu 5

Faza wewnętrznej  
restrukturyzacji i stabilizacji 1998–2004 4104 80 Dalszy rozwój przestrzenny transportu trolejbusowego, wyod-

rębniony operator transportu trolejbusowego 4

Faza rozwoju z wykorzystaniem 
środków unijnych 2005–2013 4956 85 Podnoszenie efektywności eksploatacyjnej i energetycznej 

transportu trolejbusowego, rozwój przestrzenny sieci 3

Faza rozwoju z wykorzystaniem środ-
ków unijnych w nowej perspektywie Od 2014 r. Początek częściowego uniezależnienia się transportu trolejbu-

sowego od sieci trakcyjnej 3

Źródło: opracowanie  własne na podstawie  O. Wyszomirski, K. Hebel, 70 lat trolejbusów w Gdyni, „Autobusy” 2013, nr 7-8, s. 48 – 56 oraz J. Pudło, Trolejbusy w Polsce, Dom Wydawniczy Księzy Młyn, Łódź 2011, s. 29.

Tabela 1

fikacja źródeł energii w miejskim transporcie zbiorowym oraz 
perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej i wynikająca 
z tego możliwość pozyskania dodatkowych środków na nie-
zbędne inwestycje taborowe i infrastrukturalne. 

Począwszy od 2005 roku, transport trolejbusowy zyskał 
nowy impuls dla rozwoju w postaci wsparcia z bezzwrotnych 
środków europejskich, najpierw na budowę nowoczesnej za-
jezdni trolejbusowej, rozbudowę sieci i zakup 10 niskopodło-
gowych pojazdów. Projekt ten pod nazwą „Rozwój proekolo-
gicznego transportu publicznego w Gdyni” został zrealizowa-
ny w latach 2005–2006 i był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejny 
projekt „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na 
obszarze metropolitalnym Trójmiasta”, zrealizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego w latach 2010–2013, stanowił kontynuację 
działań zmierzających do podniesienia jakości i zwiększenia 
przestrzennego zakresu obsługi transportu trolejbusowego. 
Obejmował on modernizację i dalszą rozbudowę sieci trakcyj-
nej wraz z budową czterech i modernizacją pięciu podstacji 
trakcyjnych, budowę centrum zdalnego sterowania podsta-
cjami i zakup 28 trolejbusów wyposażonych w baterię trak-
cyjną. W obu projektach beneficjentem było PKT Gdynia sp. 
z o.o. Równolegle do zakupów nowego taboru podjęto działa-
nia polegające na konwersji używanych autobusów na trolej-
busy. Umożliwiło to w krótkim czasie zwiększenie liczby tro-
lejbusów niskopodłogowych przy znacznie niższych kosztach 
pozyskania tego typu taboru. 

Przystąpienie Gdyni do „Porozumienia Między Burmist-
rzami” (Covenant of Mayors) w 2011 roku stanowiło po-
twierdzenie faktu, że transport trolejbusowy wpisuje się 
w Gdyni w szerzej pojmowaną strategię zrównoważonego 
rozwoju. Obliguje ono sygnatariuszy do zmniejszenia emi-
sji dwutlenku węgla w podlegających im jednostkach o co 
najmniej 20% dzięki wdrożeniu planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii w dziedzinach wchodzących w za-
kres kompetencji danej jednostki terytorialnej. W przypad-
ku transportu miejskiego w Gdyni działania te obejmują 
wzrost efektywności energetycznej transportu trolejbuso-
wego oraz wprowadzanie autobusów zasilanych sprężonym 
gazem ziemnym, których udział w podaży transportu miej-
skiego w Gdyni przekroczył 5%.
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Stan obecny transportu trolejbusowego w Gdyni
Podaż transportu trolejbusowego organizowanego w ra-
mach ZKM w Gdyni i wykonywaną przez PKT w latach 
1995–2012 pracę eksploatacyjną przedstawiono na ry-
sunku 1. 

Transport trolejbusowy stanowi 28,8% podaży trans-
portu miejskiego na terenie Gdyni. Zwraca uwagę jego 
skokowy wzrost począwszy od 2005 roku. Od 2007 roku 
nastąpiło ustabilizowanie oferty transportu trolejbusowego 
na poziomie 4964 tysięcy wozokilometrów, z czego na 
Gdynię przypadło w 2012 roku 97,7%, a na Sopot 2,7%4.

Na obszarze obsługiwanym przez PKT funkcjonuje 12 
stałych linii trolejbusowych o łącznej długości tras około 44 
km i jedna linia sezonowa. Do linii priorytetowych zalicza-
ne są linie nr 23, 24, 25, 26, 27, 28, które realizują blisko 
¾ ogółu pracy eksploatacyjnej transportu trolejbusowego 
(por. rysunek 2). Do linii podstawowych zaliczane są linie 
21, 22, 30, 31, a do linii uzupełniających 20 i 29.

Oprócz linii 31 (Gdynia Dąbrowa–Sopot) wszystkie po-
zostałe linie trolejbusowe obsługują ścisłe centrum Gdyni, 
co zmniejsza uciążliwości środowiskowe wynikające z ob-
sługi transportowej tej newralgicznej części miasta (niższy 
hałas, brak lokalnych emisji). Z drugiej jednak strony nara-
żenie na kongestię transportową i wysoka gęstość przystan-
ków są przyczyną niższej prędkości komunikacyjnej trolej-
busów i wydłużenia czasu podróży.

Od 2009 roku pozyskiwane są przez operatora PKT 
trolejbusy wyposażone w baterię trakcyjną. Są to zarówno 
pojazdy nowe (Solaris Urbino), jak i konwertowane 
(Solaris Urbino, Mercedes Citaro, Mercedes O405), choć 
te ostatnie umożliwiają tylko awaryjny zjazd do najbliż-
szej zatoki. Podstawowym celem wyposażenia trolejbu-
sów w baterie było zwiększenie ich niezawodności i unie-
zależnienie od sieci na wypadek prac remontowych, orga-
nizacji imprez masowych w centrum miasta (vide obcho-
dy sylwestra w 2013) czy awarii sieci trakcyjnej. W 2013 
roku 46% trolejbusów wyposażonych było w baterię 
trakcyjną służącą za napęd pomocniczy. 

W ramach projektu CIVITAS DYN@MO planowana 
jest modyfikacja trasy linii trolejbusowej nr 21 poprzez wy-
dłużenie jej na obszar miasta pozbawiony sieci trakcyjnej. 
Tym samym napęd bateryjny stanie się stałym elementem 
podaży transportu trolejbusowego w Gdyni.

Efektem strategii taborowej Gdyni i operatora trolejbu-
sowego jest wysoki udział nowych pojazdów w strukturze 
taboru komunalnego operatora trolejbusowego w Gdyni, 
co zaprezentowano na rysunku 3. 

Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyników 
badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców
Kompleksowe działania mające na celu poprawę jakości 
usług transportu trolejbusowego w Gdyni znajdują swo-
je odzwierciedlenie w poprawie oceny jego cząstkowych 
parametrów jakościowych. Wykorzystywana w tym celu 

4 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 r.: Komunikacja miejska, 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia, styczeń 2013, s. 1.

Rys. 1. Podaż transportu trolejbusowego organizowanego przez ZKM Gdynia w latach 1995–
2013
Źródło: M. Wołek, Studium porównawcze tras trolejbusowych dla zadania „G2.1 Innovative Li-Ion hybrid 
trolleybuses on new line” opracowanie w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, Uniwersytet Gdański, 
Sopot-Gdynia 2014, s. 3.

Rys. 2. Podaż transportu trolejbusowego w podziale na linie w Gdyni w 2013 r. [w wozokilo-
metrach]
Źródło: M. Wołek: Studium porównawcze tras trolejbusowych dla zadania „G2.1 Innovative Li-Ion hybrid 
trolleybuses on new line” opracowane w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, Uniwersytet Gdański, 
Sopot–Gdynia 2014, s. 6.

Rys. 3. Struktura wiekowa taboru trolejbusowego w Gdyni w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKT Gdynia sp. z o.o.

skala dyferencjału semantycznego pozwala na porówna-
nie ocen transportu trolejbusowego w poszczególnych la-
tach, jak również porównania poszczególnych podsy s temów 
miejskiego transportu zbiorowego. Na rysunku 4 przed-
stawiono profil semantyczny transportu trolejbusowe-
go i autobusowego w roku 2010. Z analiz wykluczono 
Szybką Kolej Miejską, która pełni inną rolę w obsłudze 
Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Profil seman-
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tyczny ukazuje indywidualne preferencje respondentów 
w stosunku do określonych cech5, którymi w 2010 roku 
były:

•	 cena biletu („tani bilet” – „drogi bilet”),
•	 czas podróży („szybki” – „wolny”),
•	 wygoda podróży („wygodny” – „niewygodny”),
•	 czystość w pojeździe („czysty” – „brudny”),
•	 punktualność („punktualny” – „niepunktualny”),
•	 bezpieczeństwo osobiste pasażera („bezpieczny” – 

„niebezpieczny”).

W opinii ogółu mieszkańców ocena bezpieczeństwa po-
dróży, zarówno autobusowych, jak i trolejbusowych, była wy-
soka, gdyż w obu przypadkach zostało ono ocenione na pra-
wie 4 w skali 1–5 (rys. 4). Podobne zdanie mieszkańcy mieli 
na temat punktualności i czystości autobusów i trolejbusów. 
Istotne rozbieżności dotyczyły oceny czasu podróży, dla auto-
busów średnia ocena wyniosła 3,75, podczas gdy dla trolejbu-
sów zaledwie 3,5. Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy 
może być z jednej strony fakt, że niemal wszystkie linie trolej-
busowe w Gdyni (z wyjątkiem linii nr 31) przebiegają przez 
centrum miasta i przez to trolejbusy są bardziej narażone na 
kongestię transportową, która jest przyczyną zmniejszania ich 
prędkości komunikacyjnej, z drugiej natomiast wśród linii au-
tobusowych występują linie pospieszne o wyższej prędkości 
komunikacyjnej. Istotne były również rozbieżności dotyczące 
wygody podróży autobusowych i trolejbusowych. Podróż 
autobusem uważana była za nieco wygodniejszą niż podróż 
trolejbusem, ale wciąż na poziomie zbliżonym do 4. Przy oce-
nie wygody podróży należy pamiętać, że wszystkie trolejbusy 
w Gdyni to pojazdy standardowe, 12-metrowe, podczas gdy 
znaczna część autobusów to pojazdy przegubowe o długości 
18 metrów i znacznie większej pojemności, co przekłada się 
na wygodę podróży, szczególnie w godzinach szczytu przewo-
zowego. Najniżej jednak został oceniany przez respondentów 
koszt podróży – na poziomie niższym niż 3,5, przy czym oce-
ny te zrównane były dla autobusów i trolejbusów. Należy za-
znaczyć, że ceny biletów autobusowych i trolejbusowych były 
w badanym okresie w Gdyni identyczne6. W badaniach prze-
prowadzonych w roku 2013 została wprowadzona do badań 
nowa cecha, tj. nowoczesność, która w odniesieniu do trans-
portu trolejbusowego zyskała wysoką ocenę (4,15). 

Oczekiwane działania władz Gdyni  
względem transportu trolejbusowego
Na rysunku 5 przedstawiono oczekiwania mieszkańców 
względem władz Gdyni, dotyczące transportu trolejbuso-

5 K. Hebel, M. Wołek, Developing the Image of Trolleybus Transportation. [W:] 
Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The trans-
portation as the factor of the socio-economic development of the regions, Monografia pod red. 
R. Janeckiego i S. Krawca, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, nr 
386, s. 199–208.

6 K. Hebel. M. Wołek, O. Wyszomirski, Percepcja transportu trolejbusowego w świe-
tle wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców [W:] „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego”, 2012, nr 
44, Problemy Funkcjonowania Transportu i Rynku Transportowego, Monografia pod red. 
D. Rucińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 124–129.

wego w latach 2002 i 2013. Zdecydowanemu obniżeniu 
w tym okresie uległ odsetek mieszkańców chcących zastą-
pienia linii trolejbusowych liniami autobusowymi. W 2013 
roku był on porównywalny z odsetkiem osób oczekujących 
działań odwrotnych, tj. zastąpienia linii autobusowych li-
niami trolejbusowymi. Do blisko 56% w 2013 roku wzrósł 
odsetek mieszkańców chcących utrzymania istniejących 
proporcji między transportem trolejbusowym i autobuso-
wym. Dwukrotnie wzrósł udział mieszkańców oczekują-
cych tworzenia nowych linii trolejbusowych.

Perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego
W planach rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni za-
łożono dwa warianty wielkości kontraktowanej przez Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni pracy eksploatacyjnej, 
mianowicie wariant ustabilizowany, w którym roczna wiel-
kość pracy eksploatacyjnej tego transportu nie powinna być 
niższa niż 5 mln wozokilometrów rocznie (poziom obecny) 
i wariant rozwojowy, w którym transport trolejbusowy bę-
dzie rozwijany zarówno pod względem przestrzennym, jak 
i wielkości pracy eksploatacyjnej. Do 2025 roku utrzymane 
zostaną wszystkie obecnie eksploatowane trasy trolejbuso-
we. Ewentualny rozwój sieci trolejbusowej wyznaczy po-
stęp techniczny, w szczególności w zakresie taboru. Mający 

Rys.4. Profil semantyczny autobusu i trolejbusu dla ogółu mieszkańców w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych projektu TROLLEY.

Rys. 5. Oczekiwane działania władz Gdyni względem transportu trolejbusowego w latach 
2002 i 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
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obecnie miejsce rozwój technologii napędów elektrycznych 
pozwala na założenie, że bateryjny napęd elektryczny już 
niedługo stanie się drugim napędem – nadając trolejbusom 
cechy elektrobusu i tym samym zwiększając ich elastyczność 
w ruchu drogowym. Stworzy to dla nich nowe możliwości 
rozwoju i ekspansji przestrzennej do osiedli nieobjętych sie-
cią trolejbusową. W pierwszej kolejności zakłada się wpro-
wadzenie trolejbusów korzystających z bateryjnego napędu 
elektrycznego do dwóch kolejnych osiedli. Osiedla te dzięki 
temu uzyskają bezpośrednie połączenia transportem zbioro-
wym z centrum. Uzasadnieniem dla takich działań jest uzna-
wanie przez mieszkańców Gdyni bezpośredniości za najważ-
niejszy postulat przewozowy. Możliwość doładowywania 
baterii podczas pracy pod siecią będzie stanowić istotną prze-
wagę trolejbusów w stosunku do zwykłych elektrobusów.

W dalszej kolejności obsługę pojazdami elektrycznymi 
przewiduje się na obszarze Gdyni Zachód. Jest to jeden  
z dwóch najważniejszych terenów rozwojowych Gdyni, sta-
nowiący 20% jej obszaru. Niezależnie od przewidywanego 
rozwoju kolei na tym obszarze (linii łączącej Gdynię Zachód 
z koleją metropolitalną), zapewnienie właściwej dostępności 
komunikacyjnej tej części miasta wymagać będzie wprowa-
dzenia do niej komunikacji drogowej. Postęp techniczny 
w zakresie napędów elektrycznych pozwala na planowanie 
obsługi Gdyni Zachód m.in. nowoczesnymi trolejbusami, 
pokonującymi część nowych tras z wykorzystaniem baterii7.

 Korzystne perspektywy dla transportu trolejbusowego 
w Gdyni wynikają z następujących przesłanek:

•	 ekologicznych, ze względu na fakt, że transport trolej-
busowy cechuje brak emisji w miejscu świadczenia 
usług przewozowych. Choć obecna struktura produk-
cji energii elektrycznej w Polsce wciąż opiera się głów-
nie na węglu kamiennym, to dostawca energii elek-
trycznej dla przewoźnika trolejbusowego w Gdyni 
wytwarza ze źródeł odnawialnych blisko 1/3 sprzeda-
wanej energii elektrycznej. Dalszy wzrost udziału ni-
skoemisyjnych źródeł energii elektrycznej w Polsce 
wymuszony regulacjami Komisji Europejskiej będzie 
czynnikiem faworyzującym transport trolejbusowy. 
Najniższa emisja hałasu charakteryzująca transport 
trolejbusowy jest argumentem dla jego utrzymania i roz-
woju szczególnie w obszarach centralnych miasta o in-
tensywnej zabudowie, a także miejscach, w których 
walory ekologiczne mają szczególne znaczenie (obszary 
uzdrowiskowe, miejsca rozrywki i wypoczynku);

•	 eksploatacyjnych, determinujących stopniowe nada-
wanie priorytetu miejskiemu transportowi zbiorowe-
mu. Ze względu na układ przestrzenny swych linii, 
w większości przebiegających przez centrum miasta, 
transport trolejbusowy jest obecnie najbardziej narażo-
nym na kongestię podsystemem transportowym Gdy-
ni. Wprowadzanie wydzielonych pasów dla miejskiego 
transportu zbiorowego na głównych ciągach komuni-
kacyjnych stanowić będzie w przyszłości istotny ele-
ment przewagi konkurencyjnej transportu trolejbuso-

7 Dane ZKM w Gdyni.

wego i autobusowego nad indywidualną motoryzacją; 
•	 technologicznych, gdyż dynamiczny rozwój techno-

logii magazynowania energii elektrycznej wskazuje 
na dalsze kierunki doskonalenia transportu trolejbu-
sowego. Będzie on stopniowo uniezależniać się od sie-
ci zasilającej. Pojazdy wyposażone w baterie trakcyjne 
o wysokiej autonomii jazdy będą zdolne obsłużyć czę-
ści miasta nie posiadające sieci trakcyjnej, w których 
jej budowa nie byłaby uzasadniona względami eko-
nomicznymi i (lub) społecznymi (niezadowolenie 
mieszkańców). Doświadczenia zebrane w projekcie 
TROLLEY (m.in. trolejbusy wyposażone w baterie 
i superkondensatory w niemieckim Eberswalde) i roz-
poczynające się w Gdyni 2014 roku testy w ramach 
projektu CIVITAS DYN@MO (superkondensatory 
zainstalowane w podstacjach trakcyjnych i nowocze-
sne typy baterii trakcyjnych w trolejbusach) wyzna-
czą kierunki rozwoju transportu trolejbusowego  
w Gdyni na najbliższą dekadę. Podstacje trakcyjne 
w przyszłości będą mogły pełnić dodatkową funkcję 
stacji zasilających inne pojazdy elektryczne, zarówno 
miejskiego transportu publicznego (autobusy i midi-
busy elektryczne lub hybrydowe), jak i indywidula-
nego (samochody i rowery elektryczne);

•	 ekonomicznych, w których pod uwagę należy wziąć 
analizę opłacalności funkcjonowania i rozwoju trans-
portu trolejbusowego przy uwzględnieniu jego kosz-
tów zewnętrznych i porównywaniu ich z kosztami 
zewnętrznymi alternatywnych rozwiązań w zakresie 
obsługi transportowej, np. realizowanej transportem 
autobusowym. W związku z wyższymi, w stosunku 
do transportu autobusowego kosztami eksploatacji 

Fot. 1. Trolejbus Mercedes O530AC,  Gdynia, al. Zwycięstwa
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transportu trolejbusowego, uzasadnieniem jego funk-
cjonowania i rozwoju w Gdyni są dywersyfikacja źró-
deł energii zasilającej pojazdy transportu publicznego 
oraz koszty zewnętrzne8. Innym rzadko branym pod 
uwagę argumentem w analizie ekonomicznej trans-
portu trolejbusowego jest znacznie dłuższy cykl życia 
pojazdu trolejbusowego;

•	 politycznych, ponieważ zapisy wspierające transport 
trolejbusowy znajdują się we wszystkich dokumen-
tach strategicznych Gdyni; 

•	 wizerunkowych, gdyż zalety eksploatacyjne i środo-
wiskowe transportu trolejbusowego (wspomniany 
brak lokalnych emisji, cichobieżność, wdrażanie no-
woczesnych rozwiązań technologicznych) nabierają 
coraz większego znaczenia w miastach uznających 
jakość życia mieszkańców za ważny czynnik kształto-
wania swej przewagi konkurencyjnej. Ponadto trans-
port trolejbusowy może pełnić istotną rolę w edukacji 
mieszkańców w zakresie kształtowania postaw pro-
ekologicznych9.

Podsumowanie
Transport trolejbusowy pełni ważną rolę w obsłudze trans-
portowej Gdyni i Sopotu. Decydują o tym jego specyficzne 
cechy ekonomiczne, eksploatacyjne, ekologiczne, techno-
logiczne i wizerunkowe. Dostęp do bezzwrotnych środków 
unijnych i postęp technologiczny wyznacza nowe kierunki 
jego rozwoju. 

Trolejbus pozostanie elastyczną platformą umożliwiającą 
wybór optymalnej dla danych warunków technologii zasilania 
i magazynowania energii elektrycznej. Innowacyjne i zaawan-
sowane technologiczne pojazdy trolejbusowe będą miały rów-
nież ważne znaczenie dla kształtowania pozytywnego wize-
runku całego miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni. 

8 K. Grzelec, O. Wyszomirski, Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowa-
nia rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni, „Technika Transportu 
Szynowego”, 2010, nr 5–6, s. 57.

9 M. Wołek, Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków 
Gdyni i Salzburga, „Transport Miejski i Regionalny”, 2013, nr 7, s. 17.
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Wprowadzenie  
Przedsięwzięcia mające na celu wykreowanie dodatkowe-
go popytu w transporcie miejskim w pierwszej kolejności 
powinny być skierowane do dwóch potencjalnych grup 
klientów: osób młodych oraz użytkowników samochodów 
osobowych. O ile w przypadku pierwszego z wymienionych 
segmentów racjonalne zachowania komunikacyjne kształ-
tować można poprzez odpowiednie programy edukacyjne 
w przedszkolach i szkołach, o tyle czynnikiem mogącym 
zachęcić osoby zmotoryzowane do korzystania z transpor-
tu miejskiego jest przede wszystkim jego wysoka jakość. 
Konieczne są więc działania, które pomogą dopasować ja-
kość docelową przedsiębiorstw do oczekiwanej przez pasa-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014
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znaczenie i uwarunkowania  
kontroli jakości usług  przewozowych  
prowadzonej przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni1

Streszczenie.  Kontrola funkcjonowania miejskiego transportu zbio-
rowego  jest jednym z najważniejszych procesów zarządzania i zgod-
nie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym jest zadaniem 
organizatora przewozów. Do działań kontrolnych podejmowanych 
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni należą ukryte ob-
serwacje, wykonywane przez cały rok na wybranych przystankach. 
Skoncentrowane są one głównie na pomiarach punktualności kurso-
wania autobusów i trolejbusów oraz prawidłowości ich oznakowania 
liniowo-trasowego. Intensywność obserwacji wykonywanych przez 
organizatora sprawia, że kontrola spełnia przede wszystkim funk-
cję prewencyjną i korygującą, co w konsekwencji znajduje odbicie 
w ograniczeniu liczby kursów niewykonanych, przyspieszonych i nie-
prawidłowo oznakowanych. Z kolei narzędziem pomocnym w speł-
nianiu funkcji kreatywnej kontroli,  której celem jest inspirowanie 
operatorów do działań wpływających na poprawę jakości, są sporzą-
dzane okresowo przez ZKM w Gdyni rankingi, w tym zestawienia 
awaryjności pojazdów. Mając na uwadze, że umowa przewozowa 
stanowi jeden z elementów determinujących skuteczność kontroli, 
ZKM w Gdyni zawiera w kontraktach z operatorami rozbudowany 
i szczegółowy zestaw standardów jakości, którym przyporządkowane 
zostały odpowiednie kary. Operatorzy, funkcjonujący w sieci ZKM 
w Gdyni, karani są między innymi za uchybienia w zakresie: bez-
pieczeństwa podróży, realizacji rozkładów jazdy, warunków podróży, 
informacji pasażerskiej, estetyki środków transportu, obsługi pasaże-
rów i warunków współpracy pomiędzy operatorem a organizatorem.  
Docelowo kontrola punktualności oraz stopnia realizacji zakontrak-
towanych wozokilometrów wykonywana będzie z wykorzystaniem 
budowanego obecnie trójmiejskiego systemu zarządzania ruchem 
Tristar.
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy, kontrola jakości, jakość  
przewozów

żerów i jednocześnie ograniczyć różnicę pomiędzy jakością 
docelową a dostarczaną. Jednym z tych działań jest kon-
trola poziomu świadczonych usług transportu miejskiego. 

W ustawie o publicznym transporcie zbiorowym wy-
szczególniono trzy podstawowe zadania organizatora trans-
portu: planowanie, organizowanie i zarządzanie. Zgodnie 
z artykułem 43 ustęp 1 tej ustawy, w ramach zarządzania 
publicznym transportem zbiorowym, zadaniem organiza-
tora jest kontrola operatorów i przewoźników2. 

Kontrola funkcjonowania transportu zbiorowego jest 
jednym z najważniejszych procesów zarządzania. Stanowi 
podstawę oceny skuteczności podejmowanych działań, a w 
przypadku wykrycia odchyleń od ustalonych norm, na za-
sadzie sprzężenia zwrotnego, umożliwia podjęcie czynności 
korekcyjnych3.

Według jednej z definicji kontrola jakości to świadome 
działania przedsiębiorstwa wobec problemu jakości towa-
rów i usług, w którym istotną część odpowiedzialności 
przejmuje naczelne kierownictwo firmy4. Zgodnie z tym 
podejściem dobra jakość nie jest kwestią przypadku, ale 
stanowi wynik planowanych i skoordynowanych działań 
przedsiębiorstwa. W procesie kontroli jakości usług trans-
portu zbiorowego dominującą rolę odgrywa organizator, 
który wyznacza odpowiednie standardy i na ich podstawie 
dokonuje oceny realizacji przewozów oraz podejmuje dzia-
łania korygujące. Ważnym ogniwem w tym procesie są pa-
sażerowie, którzy na podstawie własnych preferencji ze 
swojej strony również oceniają jakość świadczonych usług 
i składają organizatorowi określone postulaty, uwagi i skargi. 
Proces kontroli jakości usług transportu zbiorowego przed-
stawiony został na rysunku 1. 

Kontrola jakości usług przewozowych za pomocą ukrytych 
obserwacji funkcjonowania transportu zbiorowego 
Jednym z działań kontrolnych podejmowanych przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni są ukryte obserwa-
cje. Badania te wykonywane są przez cały rok na przystan-
kach wyszczególnionych w rozkładach jazdy kierowców. 
Skoncentrowane są one na pomiarach punktualności kurso-

2 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., 
nr 5, poz. 13).

3 Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, pod red. J. Żurka, Fundacja 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 349.

4 B.R. Kuc, Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin SA, Warszawa 2009, s. 192.
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wania autobusów i trolejbusów, jednak dostarczają również 
danych w zakresie napełnienia pojazdów i prawidłowości 
ich oznakowania liniowo-trasowego. Na rysunkach 2 i 3 
przedstawiono udział kursów niewykonanych, przyspieszo-
nych i nieoznakowanych w pracy eksploatacyjnej zrealizo-
wanej w latach 2004–2011 przez dwóch gdyńskich ope-
ratorów komunalnych, umownie oznaczonych symbolami 
„03” i „02”.

W latach 2004–2011, za pomocą ukrytych obserwacji, 
średnio co roku kontrolowano 18 967 kursów operatora 
„03” oraz 20 372 kursów wykonywanych przez operatora 
„02” (rysunek 4).

W obu przedsiębiorstwach udział kursów niewykona-
nych i nieoznakowanych w każdym roku nie przekraczał 
1%. W przypadku kursów przyspieszonych najgorsze wyni-
ki obaj operatorzy uzyskali w latach 2010–2011, choć ich 
udział nieznacznie przekroczył 1%. Założyć można, że wyso-
ka jakość w zakresie punktualności i stopnia realizacji kur-
sów oraz oznakowania pojazdów osiągnięta została dzięki 
intensywnej kontroli. Spełniona tym samym została funkcja 
prewencyjna (profilaktyczna) kontroli, gdyż operatorzy, ze 
względu na duże prawdopodobieństwo kontroli i poniesienia 
ewentualnej kary finansowej, mobilizowani byli do utrzyma-
nia wysokiego standardu usług. Dla obu przedsiębiorstw 
w 2010 roku zanotowano najwyższy odsetek kursów przy-
spieszonych o 2 i więcej minut (1,25% w przypadku opera-
tora „03” i 1,44% w przypadku operatora „02”). W kolej-
nym roku przeprowadzono odpowiednio o 3 i 19% więcej 
obserwacji pracy eksploatacyjnej realizowanej przez oba 
przedsiębiorstwa. Zanotowano wówczas spadek liczby kur-
sów przyspieszonych, co można wytłumaczyć działaniem 
kontroli i spełnieniem jej funkcji korygującej.

Podobne zjawisko zaobserwowano, badając punktual-
ność prywatnych operatorów „06” i „07” świadczących 
usługi na zlecenie ZKM w Gdyni (rysunki 5 i 6).
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Rys. 3. Udział kursów niewykonanych, przyspieszonych i nieoznakowanych w pracy eksplo-
atacyjnej zrealizowanej przez komunalnego operatora “02” w ramach transportu zbiorowego 
organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Rys. 4. Liczba skontrolowanych kursów operatorów „02” i „03” za pomocą ukrytych obserwacji 
w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Rys. 5. Udział kursów niewykonanych, przyspieszonych i nieoznakowanych w pracy eksplo-
atacyjnej zrealizowanej przez prywatnego operatora „06” w ramach transportu zbiorowego 
organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Rys. 1. Proces kontroli jakości usług miejskiego transportu zbiorowego
Źródło: Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, pod red. O. Wyszomirskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 159.

Rys. 2. Udział kursów niewykonanych, przyspieszonych i nieoznakowanych w pracy eksplo-
atacyjnej zrealizowanej przez komunalnego operatora „03” w ramach transportu zbiorowego 
organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.
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U operatora „06” stwierdzono ujemną zależność pomię-
dzy liczbą przeprowadzonych obserwacji a liczbą ujawnio-
nych kursów przyspieszonych w latach 2004–2007 oraz 
2009–2011. Porównywalna, ujemna korelacja wystąpiła 
w przypadku drugiego, prywatnego operatora „07”. W la-
tach 2004–2011 średnio co roku kontrolowano 2312 kur-
sów operatora „06” oraz 3185 kursów operatora „07” (ry-
sunek 7).

Porównując operatorów ze względu na strukturę wła-
snościową, w analizowanym okresie zauważyć można wyż-
szy średni udział kursów przyspieszonych u przedsiębiorstw 
prywatnych. Jednocześnie u operatorów komunalnych za-
notowano wyższy udział kursów nieoznakowanych lub nie-
prawidłowo oznakowanych i nieznacznie wyższy odsetek 
kursów niewykonanych. Dane te stanowią dopełnienie 
funkcji informacyjnej kontroli i służą do podejmowania 
działań naprawczych i korekcyjnych w obszarach, które 
tego wymagają.

Kontrola w postaci ukrytych obserwacji na przystan-
kach dostarcza także informacji o niezawinionych opóźnie-
niach środków transportu. Tym samym spełniona zostaje 
funkcja informacyjna kontroli. Na rysunku 8 przedstawio-
no udział kursów opóźnionych w latach 2004–2011 dla 
wcześniej wymienionych operatorów. 

Wyniki kontroli wskazują, że za pomocą obserwacji 
średnio w 2011 roku w odniesieniu do wszystkich operato-
rów zarejestrowano o 10 punktów procentowych wyższy 
odsetek kursów opóźnionych niż 7 lat wcześniej. Wynika to 
niewątpliwie z rosnącej kongestii spowodowanej wzrostem 
liczby samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców. 
W Gdyni wskaźnik ten w badanym okresie wzrósł o 38 
punktów procentowych, osiągając pod koniec 2010 roku 
wartość 452 zarejestrowanych samochodów na tysiąc osób5. 
W 2011, w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy, 
wszyscy badani operatorzy zanotowali zmniejszenie udziału 
kursów opóźnionych, co związane było z zakończeniem kil-
ku ważnych inwestycji drogowych, w tym oddaniem do 
użytkowania położonego w newralgicznym punkcie Gdyni 
węzła komunikacyjnego. Analiza punktualności wskazuje 
na konieczność podejmowania działań zmierzających do 
minimalizacji liczby kursów opóźnionych. Cel ten osiągnąć 
można z jednej strony przez uprzywilejowanie środków 
miejskiego transportu zbiorowego w ruchu drogowym,  
a z drugiej – przez poprawę jakości infrastruktury drogo-
wej. W przeciwieństwie do analizy kursów przyspieszo-
nych, niewykonanych i nieoznakowanych, w opisywanym 
przypadku nie widać wyraźnej zależności pomiędzy liczbą 
zrealizowanych pomiarów a odsetkiem kursów opóźnio-
nych. Ze względu na to, że opóźnienia w dużej mierze nie 
zależą od prowadzącego pojazd, kontrola ta nie spełnia za-
dania prewencyjnego.

Narzędziem pomocnym w spełnianiu funkcji kreatyw-
nej kontroli są sporządzane okresowo przez ZKM w Gdyni 
rankingi operatorów, porównujące jakość ich usług w uję-
ciu obiektywnym i subiektywnym. Przykładem rankingu 

5 Rocznik Statystyczny Gdyni, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2011, s. 241.

Rys. 6. Udział kursów niewykonanych, przyspieszonych i nieoznakowanych w pracy eksplo-
atacyjnej zrealizowanej przez prywatnego operatora „07” w ramach transportu zbiorowego 
organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Rys. 7. Liczba skontrolowanych kursów operatorów „06” i „07” za pomocą ukrytych obserwacji 
w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Rys. 8. Udział kursów opóźnionych w zakresie pracy eksploatacyjnej zrealizowanej przez 
operatorów komunalnych „03” i „02” oraz prywatnych „06” i „07” w ramach transportu 
zbiorowego organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2004–2011 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.

Wskaźniki awaryjności pojazdów operatorów transportu miejskiego 
organizowanego przez ZKM w Gdyni w latach 2006 i 2011

Operator Własność Liczba awarii na 1 tys. 
wozokm (2006 r)

Liczba awarii na 1 tys.  
wozokm (2011 r.)

„05” Komunalna 0,08 0,11

„07” Prywatna 0,13 0,08

„02” Komunalna 0,13 0,10

„10” Prywatna 0,13 −

„04” Prywatna 0,16 0,04

„06” Prywatna 0,21 0,11

„03” Komunalna 0,24 0,11

„09” Prywatna 0,26 −

„01” Prywatna 0,34 0,10

„08” Prywatna − 0,05

Średnia – 0,19 0,09

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKM w Gdyni.
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operatorów jest zestawienie wskaźników awaryjności ich 
pojazdów, mierzone liczbą zdarzeń powodujących stratę 
kursu dla pasażerów, przerwę w kursie lub konieczność 
włączenia pojazdu innego operatora, przypadających na ty-
siąc planowanych wozokilometrów. W tabeli 1 przedsta-
wiono wskaźniki awaryjności pojazdów operatorów gdyń-
skiego transportu miejskiego odpowiednio w latach 2006 
i 2011.

W pierwszym zbadanym okresie na rynku funkcjono-
wały 3 przedsiębiorstwa komunalne oraz 6 prywatnych. 
W ciągu pięciu kolejnych lat dwóch prywatnych operato-
rów („09” i „10”) zaprzestało działalności, a na rynku poja-
wił się nowy prywatny podmiot („08”). Jeden z operatorów 
zmienił właściciela, pozostając jednak wciąż własnością 
prywatną. W 2006 roku na 100 tysięcy planowanych wo-
zokilometrów zanotowano średnio 19 zdarzeń skutkują-
cych brakiem realizacji zaplanowanych kursów. Pięć lat 
później liczba tych zdarzeń zmniejszyła się do 9. Uznać 
można, że polepszenie tego wskaźnika w dużym stopniu 
osiągnięto dzięki kontroli, której celem jest inspirowanie 
operatorów do działań wpływających na poprawę jakości 
(funkcja kreatywna). Do zmniejszenia liczby niewykona-
nych kursów przyczyniły się przede wszystkim: wymiana 
taboru na nowszy i mniej awaryjny oraz usprawnienie za-
rządzania flotą autobusów i trolejbusów, pozwalające na 
szybsze włączanie przez operatorów własnych pojazdów re-
zerwowych. Wskaźnik awaryjności może być również przy-
datnym narzędziem stosowanym przez rady nadzorcze 
spółek handlowych do oceny i premiowania osób wchodzą-
cych w skład zarządów tych przedsiębiorstw. Prezentowanie 
wyników kontroli w postaci rankingów motywuje więc ka-
drę kierowniczą do osiągania lepszych wyników od innych 
podmiotów, czym spełniona zostaje funkcja pobudzająca 
kontroli. Zmniejszenie wskaźnika awaryjności na przestrze-
ni badanego okresu było również wynikiem podejmowania 
przez organizatora działań korygujących (funkcja korygu-
jąca kontroli), polegających na określaniu maksymalnego 
wieku taboru w specyfikacjach przetargowych. Tłumaczyć 
tym można osiągnięcie trzech najniższych wskaźników 

awaryjności w 2011 roku przez operatorów prywatnych, 
zatrudnionych na podstawie ustawy prawo zamówień pu-
blicznych.

umowa przewozowa jako jeden z elementów  
determinujących skuteczność kontroli
Podstawą formalno-prawną kontraktu pomiędzy organiza-
torem a operatorem, regulującą podział obowiązków po-
między obiema stronami, jest umowa przewozowa. W kon-
traktach brutto, zawieranych przez ZKM w Gdyni, organi-
zator przejmuje wszystkie przychody ze sprzedaży biletów, 
odpowiedzialny jest za organizację sieci dystrybucji oraz 
za wszelkie działania marketingowe mające na celu wzrost 
liczby pasażerów. Rola operatora sprowadza się do realizacji 
przewozów określonym rodzajem taboru według otrzyma-
nego od organizatora rozkładu jazdy, przy przestrzeganiu 
wszystkich wymogów dotyczących standardów usług, któ-
re zapisane są w kontrakcie.

Umowy brutto posiadają ograniczone możliwości w za-
kresie zwiększania motywacji operatorów do świadczenia 
lepszych jakościowo przewozów6. Z jednej strony uwarun-
kowane jest to regulacjami prawnymi, utrudniającymi ich 
premiowanie za ponadprzeciętną jakość usług. Ponadto 
w umowach nie wiążących liczby przewożonych osób z wy-
nikami ekonomicznymi również przedsiębiorstwo przewo-
zowe, dążąc do minimalizowania kosztów, powodować 
może obniżenie jakości. Dzieje się tak, kiedy na przykład 
w celu oszczędności paliwa operator uruchamia klimatyza-
cję na podstawie wytycznych określonych w kontrakcie, 
a nie według realnych potrzeb.

Mając na uwadze wspomniane wyżej ograniczenia w eg-
zekwowaniu odpowiedniego poziomu świadczonych usług, 
ZKM w Gdyni zawiera w umowach z operatorami bardzo 
rozbudowany i szczegółowy zestaw standardów jakości. 
Standardom tym przyporządkowane zostały odpowiednie 

6 Guide to Contracts and Contracting in Public Transport, s.20. Opracowanie przygoto-
wane na zlecenie Komisji Europejskiej przez Colin Buchanan and Partners, www.
eltis.org/docs/Public_Transport_guide.pdf., dostęp 28.01.2014.

Fot. 1. Autobus Mercedes oraz pojazd Centrali Ruchu ZKM, Gdynia, Nabrzeże Pomorskie
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kary za brak ich spełniania, co umożliwia skuteczną kon-
trolę. Operatorzy funkcjonujący w sieci ZKM w Gdyni ka-
rani są między innymi za następujące uchybienia: 
•	 w zakresie bezpieczeństwa podróży:

 – za realizowanie przewozów niesprawnym środkiem 
transportu, 

 – za umożliwienie opuszczenia lub wejścia do pojazdu 
pasażerom poza przystankiem (z wyłączeniem sytu-
acji nadzwyczajnych), 

 – za jazdę z otwartymi drzwiami, 
 – za przewożenie pasażerów w kabinie kierowcy,
 – za prowadzenie przez kierowcę podczas pracy długo-
trwałych rozmów z pasażerami lub przez telefon ko-
mórkowy,

 – za brak lub niesprawny system monitoringu;
•	 w zakresie realizacji rozkładów jazdy:

 – za nieświadczenie usług,
 – za brak obsługi przystanku lub samowolną zmianę trasy, 
 – za nieprzestrzeganie obowiązku zapewnienia ujętych 
w rozkładzie jazdy skomunikowań pojazdów, 

 – za brak punktualności w postaci przyspieszeń oraz 
zawinionych opóźnień;

•	 w zakresie warunków podróży:
 – za brak spełniania ustalonych w umowie parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych pojazdów,

 – za utrzymywanie niewłaściwej temperatury we-
wnątrz przestrzeni pasażerskiej,

 – za brak sprawnego kasownika,
 – za niewłaściwie ustawiony kod kasowników biletów 
papierowych;

•	 w zakresie informacji pasażerskiej:
 – za brak pełnej informacji liniowej lub za nieprawidło-
wą, bądź nieczytelną informację liniową,

 – za brak lub nieprawidłowe zapowiedzi głosowe przy-
stanków,

 – za brak ogłoszeń taryfowych oraz porządkowych we-
wnątrz pojazdów;

•	 w zakresie zewnętrznej i wewnętrznej estetyki oraz sta-
nu czystości środków transportu zbiorowego:

 – za realizowanie przewozów pojazdem brudnym lub 
nieestetycznym,

 – za niewłaściwy ubiór kierowcy;
•	 w zakresie obsługi pasażerów przez kierowców:

 – za palenie tytoniu w pojeździe, 
 – za udokumentowany brak kultury wobec podróżnych,
 – za nieotwarcie na przystanku wszystkich drzwi, któ-
rymi zamierzają wyjść lub wejść pasażerowie,

 – za brak udzielenia pomocy przy wsiadaniu lub wysia-
daniu z pojazdu osobom o ograniczonej mobilności 
ruchowej lub osobom z wózkami dla dzieci,

 – za niewłączenie po zmroku lub w warunkach, które 
tego wymagają, pełnego oświetlenia wnętrza pojazdu;

•	 w zakresie warunków współpracy pomiędzy operatorem 
a organizatorem: 

 – za fałszowanie dokumentacji eksploatacyjnej,
 – za odmowę przekazania danych eksploatacyjnych i za-
pisów z systemu monitoringu na żądanie organizatora,

 – za nieudostępnienie pojazdu w celu jego kontroli 
upoważnionym pracownikom organizatora,

 – za nierespektowanie przez operatora przepisów po-
rządkowych i taryfowych wynikających z postano-
wień prawa miejscowego,

 – za zwłokę w załatwianiu skarg pasażerów dotyczą-
cych operatora.

Innowacyjny sposób kontroli punktualności  
i stopnia realizacji pracy eksploatacyjnej 
Miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot wspólnie realizują system 
zarządzania ruchem TRISTAR. Podstawowym zadaniem 
wartej ponad 184 mln zł inwestycji, finansowanej w 85% 
ze środków Unii Europejskiej, będzie zwiększenie prze-
pustowości układu drogowego i płynności ruchu. System 
TRISTAR, wykorzystując dane pochodzące z detektorów 
ruchu zlokalizowanych na wlotach skrzyżowań, dzięki zło-

Fot. 2. Autobus Solaris Urbino 12,  Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego
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żonym algorytmom obliczeniowym, zapewni automatycz-
ne sterowanie sygnalizacjami świetlnymi, maksymalizując 
przepustowość, redukując opóźnienia i zmniejszając licz-
bę zatrzymań środków transportu. Jedną z jego funkcjo-
nalności będzie nadawanie priorytetu w przejeździe przez 
skrzyżowanie autobusom i trolejbusom, z wykorzystaniem 
pokładowych urządzeń określających pozycję pojazdu. Aby 
w możliwie dostatecznym stopniu zachować płynność po-
ruszania się samochodów osobowych, Tristar przyzna prio-
rytet wyłącznie środkom transportu zbiorowego, które 
będą opóźnione w stosunku do obowiązującego rozkładu 
jazdy. Oprócz sterowania sygnalizacją świetlną system wy-
posażony będzie w inne funkcje poprawiające bezpieczeń-
stwo oraz usprawniające ruch wszystkich pojazdów, w tym 
informacje na znakach zmiennej treści, odcinkowe kontrole 
prędkości i automatyczne wykrywanie nietypowych sytu-
acji drogowych. 

Jednym z ważniejszych elementów realizowanej inwe-
stycji będzie moduł zarządzania pojazdami miejskiego 
transportu zbiorowego. System Tristar, dzięki usłudze po-
zycjonowania, zapewni wizualizację na cyfrowej mapie 
wszystkich eksploatowanych środków transportu, z zazna-
czeniem pojazdów opóźnionych i przyspieszonych w sto-
sunku do rozkładu jazdy, co uczyni go użytecznym narzę-
dziem kontroli punktualności. W przypadkach opóźnień 
spowodowanych niewydolnością sieci drogowej dyspozyto-
rzy korzystający z tej technologii będą mogli na bieżąco 
reagować na pojawiające się zakłócenia, czym spełniona 
zostanie funkcja korygująca kontroli. Jednocześnie kierow-
cy, będąc świadomi stałego nadzoru, w jeszcze większym 
stopniu unikać będą przyspieszeń oraz zawinionych opóź-
nień kursów, czym z kolei dopełniona zostanie funkcja pro-
filaktyczna kontroli. 

Trójmiejski system zarządzania ruchem zapewni także 
dokładne dane, które znajdą zastosowanie w ramach dyna-
micznej informacji pasażerskiej prezentowanej na przystan-
kach, w Internecie i urządzeniach mobilnych. Dzięki możli-
wości rejestracji godzin odjazdów z poszczególnych przystan-
ków organizator będzie w stanie skuteczniej optymalizować 
ofertę przewozową i korygować rozkłady jazdy. Technologia 
ta umożliwi również udokumentowane rozliczenia z gmina-
mi zamawiającymi usługi przewozowe oraz usprawni proces 
weryfikacji skarg składanych przez pasażerów. 

Podsumowanie
W 1991 roku ówczesny monopolistyczny przewoźnik miejski 
w Gdyni nie zrealizował ponad 10% kursów. Dwadzieścia lat 
po oddzieleniu sfery organizacji od realizacji przewozów w tym 
mieście i zainicjowaniu konkurencji wskaźnik kursów niezre-
alizowanych obniżono do 0,03%7. Podobnie jak w przypadku 
liczby kursów niewykonanych, udało się na przestrzeni dwóch 
dziesięcioleci obniżyć udział kursów przyspieszonych z ponad 
15% do 0,97%8. Dzięki skutecznej kontroli osiągnięto rów-
nież znaczącą poprawę w pozostałych obszarach wpływających 
na jakość odczuwaną przez pasażerów, wliczywszy obsługę 
klientów, bezpieczeństwo i wygodę podróżowania. Na podsta-
wie doświadczeń ZKM w Gdyni uznać można, że:

•	 kontrola jakości pozwala na identyfikację obszarów, 
które wymagają podjęcia czynności korekcyjnych;

•	 jedną z ważniejszych funkcji kontroli w transporcie 
zbiorowym jest funkcja prewencyjna, która pozwala 
na wcześniejsze zapobieganie nieprawidłowościom;

•	 intensywność kontroli wpływa na jej skuteczność 
profilaktyczną;

•	 do warunków skutecznej kontroli należy zawarcie 
w umo  wach przewozowych odpowiednich standardów 
jakości wraz z wykazem kar za brak ich spełniania;

•	 ogłaszanie wyników kontroli inspiruje operatorów do po-
dejmowania czynności zmierzających do poprawy jakości.
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Fot. 3. Centrum Sterowania i Zarzadzania Ruchem Systemu Tristar, Gdynia, ul. 10  Lutego Fot. 4. Pojazd Centrali Ruchu ZKM, Gdynia, Bulwar Nadmorski
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Strategia marketingowa  
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni1,2

Streszczenie. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, jako organizator 
usług miejskiego transportu zbiorowego, stosuje w swojej działalności 
koncepcję zarządzania marketingowego, którego podstawę stanowi 
opracowana we własnym zakresie strategia marketingowa.W strategii 
marketingowej ZKM w Gdyni określono następujące elementy: misję 
jednostki, marketingową sytuację jednostki (pozycję rynkową ZKM 
w Gdyni, analizę SWOT), cel strategiczny oraz cele kierunkowe i ogól-
ne jednostki, rynek docelowy, sposób postępowania na rynku, działania 
w zakresie kształtowania usług, cen, dystrybucji i promocji, działania 
w zakresie zarządzania personelem oraz kontrolę i audyt marketingowy.
Misja ZKM jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb i postulatów 
przewozowych mieszkańców Gdyni i gmin sąsiednich. Określając po-
zycję rynkową ZKM w Gdyni, zidentyfikowano jako głównych konku-
rentów: samochody osobowe oraz przewoźników autobusowych, midi-
busowych i minibusowych funkcjonujących poza systemem  i świadczą-
cych usługi, na  obszarze obsługiwanym przez ZKM w Gdyni.

Celem strategicznym  w aktualnej strategii marketingowej ZKM 
w Gdyni jest zahamowanie spadku udziału transportu zbiorowego w prze-
wozach. Rynek docelowy ZKM w Gdyni zdefiniowano w trzech wymia-
rach: przedmiotowym, podmiotowym i przestrzennym. Sposób działania 
ZKM na tym rynku można uznać za ofensywny. Spośród instrumentów 
marketingowych w działalności ZKM najwięcej uwagi poświęca się kształ-
towaniu usług. W zarządzaniu personelem kluczowe znaczenie ma system 
motywacyjny oparty w znacznym zakresie na wynagradzaniu uznaniowym. 

Realizacja strategii marketingowej wymaga kontroli i audytu. 
W tym celu ZKM w Gdyni przeprowadza  okresową ocenę  stopnia 
realizacji zadań oraz bieżących wyników marketingowych.
Słowa kluczowe: miejski transport zbiorowy, strategia marketingowa, 
zarządzanie marketingowe

Wprowadzenie
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, jako organizator usług 
miejskiego transportu zbiorowego, stosuje w swojej działalno-
ści koncepcję zarządzania marketingowego, którego podstawę 
stanowi opracowana we własnym zakresie strategia marketin-
gowa. Strategia marketingowaZKM w Gdyni obejmuje cele 
działalności jako jej podstawę i jej treść w  postaci rynku do-
celowego, sposobu działania na tym rynku oraz instrumentów 
marketingowych wykorzystywanych do jego kształtowania2.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację:  
A. Mendryk 50%, O. Wyszomirski 50%.

2 Po raz pierwszy strategię marketingową ZKM w Gdyni opublikowano w: 
O. Wyszomirski, Strategia marketingowa organizatora usług transportu miejskiego na 
przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, “Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej. Transport”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, z. 62, s. 546.

Strategia marketingowa ZKM w Gdyni została dosto-
sowana do misji jednostki, którą jest „zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców Gdyni i gmin sąsiednich w zakresie lokalnego trans-
portu zbiorowego, przy uznaniu punktualności, częstotliwości, do-
stępności, bezpośredniości i niezawodności usług za podstawowe 
wartości oferty”.

Punktem wyjścia obecnej strategii marketingowej ZKM 
w Gdyni jest  uznanie gdyńskiego miejskiego transportu 
zbiorowego jako elementu systemu transportu metropoli-
talnego, integrowanego przez Metropolitalny Związek 
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, który obejmuje także:

•	 Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, świadczą-
cy usługi na części obszaru funkcjonowania ZKM 
w Gdyni;

•	 Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Spółkę 
z o.o., świadczący usługi na części obszaru funkcjono-
wania ZKM w Gdyni;

•	 PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Spółkę z o.o., 
świadczącą usługi transportu kolejowego na obszarze 
funkcjonowania ZKM w Gdyni;

•	 Przewozy Regionalne Spółkę z o.o., świadczącą usługi 
transportu kolejowego na obszarze funkcjonowania 
ZKM w Gdyni.

W tej sytuacji, określając pozycję rynkową ZKM 
w Gdyni, zidentyfikowano jako głównych konkurentów:

•	 samochody osobowe (prywatne, służbowe i taksówki) 
na obszarze funkcjonowania ZKM w Gdyni;

•	 przewoźników autobusowych, midibusowych i mini-
busowych, funkcjonujących poza systemem i świad-
czących usługi na  obszarze obsługiwanym przez ZKM 
w Gdyni.

Analiza strategiczna zKM w Gdyni
Analizując sytuację marketingową ZKM w Gdyni, prze-
prowadzono analizę SWOT, w której zidentyfikowano  
mocne i słabe strony oraz określono szanse i zagrożenia tej 
jednostki występujące w otoczeniu.

Za silne strony ZKM w Gdyni uznano:
•	 wyróżniające się kompetencje w zakresie organizowa-

nia usług miejskiego transportu zbiorowego;
•	 silną pozycję rynkową i korzyści skali;
•	 wysoko wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą;
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•	 marketingową orientację przedsiębiorstwa, w której 
punktem wyjścia jest klient  z jego potrzebami;

•	 szeroki zakres prowadzonych badań marketingowych 
(badania preferencji i zachowań komunikacyjnych 
oraz oceny jakości usług metodą wywiadu indywidu-
alnego w domach mieszkańców, badania wielkości 
popytu metodą obserwacji na przystankach i w po-
jazdach, badania struktury popytu i przychodowości 
usług metodą rejestracji w pojazdach);

•	 uzyskiwanie dopłat budżetowych do przewozów 
z budżetów obsługiwanych miast i gmin;

•	 różnicowanie usług (linie zwykłe, pospieszne i specjal-
ne, pojazdy o małej, średniej i wysokiej pojemności);

•	 nowoczesny i ekologiczny tabor realizujący przewozy;
•	 wysoką jakość świadczonych usług;
•	 wykorzystywanie nowoczesnych technologii w zakre-

sie dystrybucji usług (system biletu elektronicznego, 
sprzedaż biletów przez Internet i telefon komórkowy);

•	 wykorzystywanie nowoczesnych kanałów komunika-
cji marketingowej w zakresie promocji usług (nowo-
czesna strona internetowa);

•	 posiadanie przez ZKM w Gdyni tzw. centrali ruchu 
pozwalającej na skuteczną kontrolę ilości i jakości 
świadczonych usług;

•	 ścisła współpraca z Uniwersytetem Gdańskimm.in. 
w zakresie realizowania projektów współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej (projektyTrolley, 
Tide i Dyn@mo);

•	 wdrożenie przez operatorów we współpracy z ZKM 
w Gdyni monitoringu oraz wizualnej i głosowej in-
formacji o przystankach wewnątrz wszystkich po-
jazdów;

•	 duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unij-
nych i realizowaniu projektów o charakterze eduka-
cyjno-informacyjnym na rzecz ekologicznego podró-
żowania w mieście oraz kształtowania zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców (Projekty YOUTH, 
Wychowanie komunikacyjne, „Mamo, tato, wybie-
ram ekotransport”);

•	 dobrą reputację (w 2013 r. ZKM w Gdyni otrzymał 
nagrodę Międzynarodowej Unii Transportu Publiczne-
go za najlepszy standard obsługi klienta w Europie 
Środkowo-Wschodniej, a gdyńska komunikacja miej-
ska została uznana za najlepszą w Polsce w rankingu 
„Gazety Wyborczej”, opartym na badaniach sondażo-
wych wśród mieszkańców).

Do słabych stron ZKM w Gdyni zaliczono:
•	 formę organizacyjno-prawną nie sprzyjającą elastycz-

nemu i efektywnemu działaniu oraz ograniczającą 
motywacyjne zarządzanie personelem;

•	 podporządkowanie działalności  procedurom ograni-
czającym, a niekiedy uniemożliwiającym elastyczne 
kształtowanie oferty przewozowej (Ustawa o publicz-
nym transporcie zbiorowym, Prawo zamówień pu-
blicznych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa 
o ochronie danych osobowych);

•	 ograniczoną samodzielność i silną formalizację podej-
mowanych decyzji;

•	 niedostatek środków budżetowych w stosunku do po-
trzeb rozwojowych  miejskiego transportu zbiorowego;

•	 niższą elastyczność  w realizacji podróży w porówna-
niu z samochodami osobowymi;

•	 obniżoną jakość usług przewozowych ze względu na 
złe warunki w ruchu drogowym (zatory uliczne);

•	 niższe poczucie bezpieczeństwa podróżowania w po-
równaniu z samochodami osobowymi (narażanie na 
uciążliwe towarzystwo innych pasażerów, narażanie 
na niebezpieczeństwo na przystankach);

•	 szeroki zakres uprawnień do przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych;

•	 niewielka liczba nowoczesnych węzłów przesiadko-
wych;

•	 niepełna integracja transportu zbiorowego w metro-
polii.

Możliwościami(szansami)ZKM w Gdyni w świetle prze-
pro wadzonej analizy są:

•	 rozwój rynku transportu miejskiego poprzez wejście 
na dotychczas nieobsługiwane obszary miast i gmin 
w aglomeracji;

•	 doprowadzenie do pełnej integracji transportu pasa-
żerskiego w ramach metropolii, obejmującej poza 
transportem komunalnym także transport kolejowy 
i regionalny transport autobusowy;

•	 włączenie do systemu miejskiego transportu zbioro-
wego nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej, z Gdyni do Gdańska przez zachodnie 
dzielnice i główny port  lotniczy metropolii;

•	 polityka transportowa sprzyjająca rozwojowi trans-
portu zbiorowego (wydzielone pasy wyłącznego ru-
chu dla pojazdów miejskiego transportu zbiorowego 
na głównych ciągach ulicznych);

•	 polityka transportowa zmniejszająca atrakcyjność 
wykorzystywania samochodu osobowego (opłaty za 

Fot. 1. Autobus Volvo, Gdynia, przystanek Witomino Centrum
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wjazd do centrum, strefy ruchu pieszego, strefy ru-
chu uspokojonego itp.);

•	 wprowadzenie systemu dynamicznej informacji o roz-
kładach jazdy, elektronicznej lokalizacji pojazdów 
oraz zapewnienie priorytetu na skrzyżowaniach po-
jazdom miejskiego transportu zbiorowego w ramach 
trójmiejskiego projektu TRISTAR – elektronicznego 
systemu sterowania ruchem pojazdów;

•	 zwiększenie liczby nowoczesnych węzłów integracyj-
nych;

•	 wzrost przychodów ze sprzedaży biletów wynikający 
z rozwoju oferty przewozowej z ograniczonym zakre-
sem uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłat-
nych;

•	 pozyskiwanie i korzystanie w większym stopniu z ze-
wnętrznych źródeł finansowania transportu miejskie-
go, w tym środków unijnych;

•	 wprowadzenie do wszystkich pojazdów urządzeń sys-
temu biletu elektronicznego, pozwalających na uru-
chomienie tzw. elektronicznej portmonetki i płatno-
ści kartą bankową oraz smartfonem za przejazdy 
jednorazowe;

•	 rosnąca świadomość społeczeństwa dotycząca zrów-
noważonego rozwoju.

Zagrożenia ZKM w Gdyni stanowią zgodnie z wynika-
mi analizy:

•	 niekontrolowany rozwój motoryzacji indywidualnej;
•	 niesprzyjająca rozwojowi transportu lokalnego poli-

tyka społeczno-gospodarcza rządu i samorządów lo-
kalnych;

•	 brak postępów w realizacji założeń polityki transpor-
towej miasta w zakresie uprzywilejowania pojazdów 
miejskiego transportu zbiorowego w ruchu;

•	 dalszy wzrost liczby regulacji prawnych i procedur 
obniżający elastyczność funkcjonowania organizatora 
transportu miejskiego;

•	 wchodzenie na rynek konkurencji (przewoźnicy reali-
zujący usługi przewozowe poza regulowanym syste-
mem transportowym);

•	 spadek przychodów ze sprzedaży biletów i ogranicze-
nie dopłat budżetowych uniemożliwiający  funkcjo-
nowanie na odpowiednim poziomie i dalszy rozwój 
miejskiego transportu zbiorowego;

•	 konieczność podnoszenia cen ze względu na rosnące 
koszty organizowania transportu zbiorowego;

•	 występowanie barier pełnej integracji w ramach Me-
tropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej;

•	 zmiany potrzeb przewozowych i preferencji miesz-
kańców na niekorzyść transportu zbiorowego;

•	 zmiany w strukturze wiekowej i liczebności społe-
czeństwa (starzenie się społeczeństwa, malejący przy-
rost naturalny).

W świetle przedstawionej analizy SWOT należy zauwa-
żyć, że rozwój ZKM w Gdyni determinują przede wszystkim 

uwarunkowania zewnętrzne. Niekorzystny układ warunków 
zewnętrznych w postaci rosnącego udziału motoryzacji indy-
widualnej w przewozach miejskich i wynikający z tego male-
jący popyt na usługi transportu zbiorowego, a także wzrasta-
jąca liczba obowiązujących regulacji i procedur  stanowi za-
grożenie dla sprawnego i elastycznego kształtowania oferty 
przewozowej. Właściwemu rozwojowi ZKM w Gdyni może 
sprzyjać tylko dobre prawo, a więc bez nadmiaru regulacji. 
Doświadczenia ostatnich lat wskazują na znaczące ogranicze-
nie samorządności w zakresie organizowania usług miejskie-
go transportu zbiorowego.

Możliwości rozwojowe dla ZKM w Gdyni może stwarzać 
odpowiednia polityka władz samorządowych w stosunku do 
miejskiego transportu zbiorowego. Wprowadzenie priory-
tetu w ruchu drogowym dla autobusów i trolejbusów może 
zapewnić tym pojazdom udział w przewozach miejskich 
zgodny z wytycznymi polityki zrównoważonego rozwoju, 
przyjmując, że nie powinien on być mniejszy w podróżach 
środkami transportu zmechanizowanego niż 50%.

Poza odpowiednim prawem i polityką transportową po-
trzebne są jeszcze środki finansowe, zarówno zewnętrzne, 
jak i z przychodów z usług oraz dopłat budżetowych. 
Rosnące wymagania i oczekiwania pasażerów dotyczące 
oferty przewozowej, stawiane przed organizatorem usług 
transportu zbiorowego, generują coraz wyższe koszty jego 
funkcjonowania. Szeroki wachlarz uprawnień do przejaz-
dów ulgowych i bezpłatnych wymaga dopłat budżetowych, 
które w coraz mniejszym stopniu wystarczają na bieżące 
funkcjonowanie. W związku z powyższym korzystnym roz-
wiązaniem byłoby ograniczenie liczby i zakresu uprawnień 
do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, zarówno ustawo-
wych, jak i samorządowych3.

cele zKM w Gdyni
Podział zadań przewozowych wskazuje, że ZKM w Gdyni 
wraz z pozostałymi operatorami i przewoźnikami trans-
portu zbiorowego, w tym z Szybką Koleją Miejską, ma 
46% udział w rynku przewozów miejskich na obszarze 
Gdyni.Udział ten zmalał na przestrzeni ostatnich lat i na-
leży uznać go za minimalny z punktu widzenia realizacji 
polityki zrównoważonego rozwoju transportu w mieście. 
Dlatego też celem strategicznym w aktualnej strategii 
marketingowej ZKM w Gdyni jest zahamowanie spadku 
udziału transportu zbiorowego w przewozach miejskich 
i metropolitalnych.

Przeprowadzenie analizy sytuacji marketingowej przez 
ZKM w Gdyni stanowiło fundament pozwalający na sfor-
mułowanie także celów kierunkowych i ogólnych.

Za cele kierunkowe ZKM w Gdyni uznano:
•	 uzyskanie dominującej pozycji rynkowej przez me-

tropolitalny transport zbiorowy,
•	 pełną integracjęw ramach Metropolitalnego Związku 

Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

3 O. Wyszomirski, Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny”, 2012, nr 8, s. 11.
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Do celów ogólnych ZKM w Gdyni zaliczono:
•	 świadczenie przyjaznych klientom usług przewozo-

wych przez zapewnienie realizacji w pierwszej kolej-
ności postulatów punktualności, częstotliwości, do-
stępności, bezpośredniości  i niezawodności usług, 
w celu budowania trwałych i długookresowych relacji 
z pasażerami na zasadach lojalności;

•	 uzyskiwanie przychodów z usług i dopłat budżeto-
wych równoważących koszty świadczenia usług przy-
jaznych klientom.

Rynek docelowy zKM w Gdyni
Rynek docelowy ZKM w Gdyni zdefiniowano w trzech wy-
miarach:

•	 przedmiotowym jako usługi przewozowe zaspokaja-
jące potrzeby przewozowe mieszkańców w zakresie 
lokalnego transportu pasażerskiego;

•	 podmiotowym jako mieszkańców obsługiwanych miast 
i gmin oraz przyjezdnych oczekujących w pierwszej ko-
lejności usług punktualnych, regularnych, dostępnych 
przestrzennie, bezpośrednich i niezawodnych;

•	 przestrzennym jako obszar Gdyni oraz sąsiednich 
miast i gmin tworzących Metropolię Zatoki Gdań-
skiej.

Sposób postępowania ZKM w Gdyni
Sposób postępowania ZKM w Gdyni na rynku wyznaczo-
no, przyjmując:

•	 działania zróżnicowane w stosunku do segmentu osób 
zmotoryzowanych (okresowa intensyfikacja oferty 
przewozowej  w  obsłudze  masowych potoków ruchu, 
promowanie dnia bez samochodu, w celu nakłonienia 
użytkowników samochodów osobowych do rezygnacji 

z korzystania z tych pojazdów na rzecz transportu 
zbiorowego) i niezmotoryzowanych (relatywnie tanie 
bilety okresowe służące intensyfikowaniu zakresu ko-
rzystania z usług transportu zbiorowego oraz wzmoc-
nieniu relacji opartych na zasadzie lojalności);

•	 strategię rozszerzania rynku poprzez uruchamianie 
nowych połączeń i objęcie obsługą nowych obszarów 
aglomeracji i miasta;

•	 strategię wklęsłą, polegającą na powolnym wchodze-
niu na nowe rynki i nasilaniu działań poprzez inten-
syfikację oferty w miarę zbliżania się do założonego 
celu;

•	 integrację poziomą, polegającą na integrowaniuusług 
z pozostałymi organizatorami transportu zbiorowego 
działającymi w metropolii (integracja biletowa i koor-
dynacja rozkładów jazdy);

•	 strategię dyferencjacji produktowej, polegającej na 
różnicowaniu usług stosownie do wymagań i oczeki-
wań segmentów rynku wyodrębnionych wg kryte-
rium statusu motoryzacyjnego, społeczno-zawodo-
wego i sposobu realizacji podróży miejskich, tak aby 
pozyskać lojalnych klientów.

Działania w zakresie kształtowania usług
Wśród działań dotyczących kształtowania usług wymie-
niono:

•	 kreowanie zmian w usługach metodą imitacji i na 
podstawie kreatywności własnych pracowników,

•	 ustalanie pożądanego obrazu usług i jednostki na ryn-
ku oraz kreowanie tego obrazu w świadomości klien-
tów z uwzględnieniem wyodrębnionych segmentów 
rynku (tzw. strategia pozycjonowania produktu na 
rynku),

Fot. 2. Trolejbus Mercedes, Gdynia, przystanek Redłowo SKM - Stryjska  (w przyszłości Park Naukowo-Technologiczny)
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•	 zwiększanie sprzedaży dotychczasowych usług na do-
tychczasowym rynku (tzw. strategia penetracji rynku),

•	 wchodzenie z dotychczasowymi usługami na nowe 
rynki poprzez ekspansję przestrzenną (tzw. strategia 
rozwoju rynku),

•	 oferowanie zmienionych usług na dotychczasowym 
rynku (tzw. strategia rozwoju produktu),

•	 zapewnianie wielu odmian oferowanego produktu 
(tzw. strategia wąskiego i głębokiego asortymentu),

•	 kształtowanie oferty usług na podstawie wyników 
kompleksowych badań wielkości i struktury popytu 
oraz preferencji i zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców,

•	 różnicowanie oferty przewozowej w odniesieniu do 
segmentów rynku docelowego wyodrębnionych  wg 
kryterium statusu motoryzacyjnego oraz społeczno-
-zawodowego (strategia dyferencjacji produktowej),

•	 integrowanie usług transportu miejskiego (strategia 
integracji poziomej).

Działania w zakresie kształtowania cen
Do działań w odniesieniu do kształtowania cen zaliczono:

•	 stosowanie mieszanej orientacji cenowej popytowo-
-konkurencyjnej, uwzględniającej z jednej strony 
wielkość popytu, z drugiej natomiast ceny (koszty) 
konkurencyjnych sposobów realizacji podróży, głów-
nie samochodem osobowym;

•	 ustalanie cen biletów okresowych na atrakcyjnym 
poziomie w stosunku do biletów jednorazowych 
w dążeniu do pozyskania stałych klientów i zwiększe-
nia udziału w rynku (strategia cenowej penetracji 
rynku);

•	 stosowanie dyskont cenowych i ilościowych dla ku-
pujących bilety okresowe;

•	 wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań taryfowo-bi-
letowych, w tym zintegrowanych w ramach metro-
polii,

•	 różnicowanie cen na usługi transportu miejskiego 
w zależności od:

 – segmentu nabywców (np. imienne, na okaziciela),
 – rodzaju linii komunikacyjnych (zwykłe, pospiesz-
ne, nocne, specjalne),

 – przestrzeni, w obrębie której świadczone są usługi 
(w granicach miasta, z przekroczeniem granic ad-
ministracyjnych),

 – częstości zakupu usługi przewozowej (bilety go-
dzinne, 24- i 72-godzinne, tygodniowe, miesięcz-
ne, 30-dniowe, semestralne),

 – czasu świadczenia usług (ważny od poniedziałku 
do piątku i we wszystkie dni tygodnia),

 – zakresu integracji transportu miejskiego (bilet me-
tropolitalny komunalny, kolejowo-komunalny),

 – specyfiki dystrybucji ( bilet elektroniczny, bilet pa-
pierowy).

Działania w zakresie kształtowania dystrybucji
Do działań w zakresie kształtowania dystrybucji włączono:

•	 stosowanie dystrybucji intensywnej opartej na:
 – dużej liczbie punktów sprzedaży (własne punkty 
sprzedaży, biura obsługi klienta, urzędy pocztowe, 
punkty handlowe, pojazdy),

 – dogodnej lokalizacji miejsc sprzedaży,
 – zapewnieniu klientom wygodnego zakupu (Inter-
net, telefon komórkowy).

•	 stosowanie różnorodnychkanałów dystrybucji:
 – bezpośrednich (sprzedaż we własnych punktach 
sprzedaży i biurach obsługi klienta),

 – pośrednich (sprzedaż przez pośredników),

Fot. 1. Autobus Mercedes, Gdynia, Nabrzeże Pomorskie
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 – wąskich (ograniczona liczba szczebli pośrednich),
 – konwencjonalnych (sprzedaż biletów pośrednikom 
z udzielaniem marży – punkty handlowe),

 – kontraktowych (zawieranie umów na sprzedaż bi-
letów precyzujących warunki sprzedaży – urzędy 
pocztowe, kasy kolejowe),

 – administrowanych (sprzedaż biletów przez opera-
torów w pojazdach).

 – stosowanie nowoczesnych form sprzedaży, uła-
twiających i usprawniających korzystanie z usług 
transportu zbiorowego (zakup biletów przez 
Internet, telefon komórkowy),

 – wykorzystywanie nowoczesnych nośników zapłaty 
za usługi transportu zbiorowego (bilet elektronicz-
ny umożliwiający integrację biletową różnych or-
ganizatorów i przewoźników z uwzględnieniem 
ich specyfiki taryfowej).

Działania w zakresie kształtowania promocji
Wśród działań kształtowania promocji znalazły się:

•	 skupienie się w pierwszym rzędzie na funkcji infor-
macyjnej;

•	 wykorzystanie public relations i publicity oraz sprze-
daży osobistej jako podstawowych instrumentów;

•	 stosowanie strategii push, pchającej produkt do pasa-
żera;

•	 wykorzystanie promocyjnych walorów produktu, cen 
i dystrybucji;

•	 podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych, 
w sytuacji wprowadzania zmian w funkcjonowaniu 
transportu miejskiego, uruchamiania nowych połą-
czeń, wprowadzania do obsługi nowych pojazdów, 
nowych rozwiązań taryfowo-biletowych czy też 
wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowa-
nie metropolitalnego transportu miejskiego;

•	 budowanie wizerunku nowoczesnej, przyjaznej śro-
dowisku i pasażerowi firmy;

•	 wykorzystanie zarówno tradycyjnych, jak i nowocze-
snych kanałów komunikacji marketingowej (Inter-
net, reklama dynamiczna w pojazdach);

•	 realizowanie programów edukacyjnych skierowanych 
szczególnie do dzieci i młodzieży;

•	 wykorzystanie środków unijnych jako źródła finanso-
wania działań edukacyjno-promocyjnych, wychowa-
nie komunikacyjne dzieci i młodzieży w szkołach.

Działania w zakresie zarządzania personelem
Do działań w odniesieniu do personelu wskazano:

•	 stosowanie nowoczesnych zasad zarządzania personelem;
•	 wykorzystywanie motywacyjnego systemu wynagra-

dzania (z 50-procentową premią uznaniową, dodatkami 
specjalnymi i okresowymi nagrodami uznaniowymi);

•	 podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczest-
nictwo w szkoleniach;

•	 angażowanie wszystkich pracowników do realizacji 
strategii marketingowej poprzez zapoznanie ich z mi-
sją i celami ZKM w Gdyni,

•	 promowanie pracy zespołowej przy poszanowaniu indy-
widualnego podejścia poszczególnych pracowników;

•	 kreowanie pozytywnych postaw pracowników wobec 
pracy, firmy, klientów i otoczenia;

•	 stosowanie przejrzystego systemu oceny i awansu za-
wodowego zatrudnionych pracowników4.

Kontrola i audyt marketingowy
ZKM w Gdyni dokonuje okresowej i wszechstronnej kon-
troli i oceny swych głównych funkcji poprzez przeprowa-
dzanie audytu marketingowego obejmującego także strate-
gię marketingową. Założono następujące rodzaje kontroli:

•	 o sprzężeniu nadążnym, polegającą na ciągłym bada-
niu zagrożeń pojawiających się w otoczeniu i ich poten-
cjalnego wpływu na realizowaną strategię marketingo-
wą w celu możliwie wczesnego wskazania koniecz ności 
rewizji strategii;

•	 studyjną, realizowaną przez wyższe i średnie szczeble 
kierowania i służącą przeanalizowaniu wybranych 
problemów w celu ujawnienia ich przyczyn i znale-
zienia rozwiązań;

•	 interwencyjną, sprawdzającą sygnały o niedociągnię-
ciach w realizowaniu działalności marketingowej;

•	 nadzoru, oznaczającą codzienne czuwanie nad reali-
zacją założonych planów.

Podsumowanie
ZKM w Gdyni, organizując usługi miejskiego transportu 
zbiorowego, wykorzystuje koncepcję zarządzania marketin-
gowego opartą na własnej strategii marketingowej. Strategia 
marketingowa ZKM w Gdyni w nawiązaniu do misji, mar-
ketingowej sytuacji jednostki, a także celów kierunkowych 
i ogólnych, określa rynek docelowy, sposób działania na tym 
rynku oraz kompozycję instrumentów marketingowych słu-
żących do jego kształtowania.Przyjęła formę dokumentu, 
udostępnionego na stronie internetowej. Realizacja strate-
gii marketingowej wymaga kontroli i audytu. W tym celu 
ZKM w Gdyni przeprowadza  okresową ocenę  stopnia reali-
zacji zadań oraz bieżących wyników marketingowych.
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Promocja usług miejskiego transportu 
zbiorowego w Gdyni w warunkach polityki 
zrównoważonego rozwoju1

Streszczenie. Wpisanie działalności promocyjnej usług miejskiego 
transportu zbiorowego w strategię rozwoju Gdyni w zakresie polityki 
transportowej zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego deter-
minuje sposób wykorzystania promocji i dobór instrumentów promocji 
mix przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Celem promocji gdyńskiego miejskiego transportu zbiorowego jest 
przede wszystkim informowanie na temat oferty przewozowej oraz kre-
owanie potrzeby jej poznania. Instrument promocji jest wykorzystywa-
ny jako komplementarny element działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju transportu w mieście, obejmując działania stanowiące wsparcie 
poszczególnych rozwiązań inwestycyjnych. 

Promocja miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni to także 
działania edukacyjne. Istotny element tych działań stanowiły pro-
gramy edukacyjne na temat ekologicznego podróżowania w mieście 
– realizowane przez ZKM w Gdyni jako forma promocji gdyńskiego 
transportu miejskiego. W dobie intensywnej eksploatacji samocho-
dów osobowych w miastach tego typu działania są podejmowane, 
by kształtować pozytywny wizerunek miejskiego transportu zbioro-
wego, a wraz z edukacją ekologiczną zachęcać do korzystania z jego 
usług. 

Istotne znaczenie ma także wykorzystywanie podstawowych instru-
mentów promocji mix w podejmowanych przez ZKM w Gdyni działa-
niach, w tym reklamy, public relations, sprzedaży osobistej i promocji 
sprzedaży. Strategia promocji usług gdyńskiego miejskiego transpor-
tu zbiorowego w warunkach polityki zrównoważonego rozwoju jest 
istotnym elementem zarządzania marketingowego jego działalnością. 
Przyszłością promocji miejskiego transportu zbiorowego jest realizacja 
działań informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz ekolo-
gicznego podróżowania. 
Słowa kluczowe: promocja, miejski transport zbiorowy, zrównoważo-
na mobilność, polityka transportowa

Wprowadzenie
Strategia zrównoważonego rozwoju zapewnia równowagę 
pomiędzy zdolnością transportu do służenia człowiekowi, 
rozwojem ekonomicznym a środowiskiem naturalnym 
i jakością życia przyszłych pokoleń. Polityka transportowa 
Gdyni oparta na strategii zrównoważonego rozwoju kształ-
tuje miejski system transportowy i wyznacza kierunki jego 
rozwoju, zakładając racjonalny udział poszczególnych środ-
ków transportu w podróżach miejskich. Realizowanie poli-
tyki transportowej zgodnie z zasadami tej strategii wyma-
ga m.in. wykształcenia w społeczeństwie proekologicznych 
zachowań komunikacyjnych. Promocja usług gdyńskiego 
miejskiego transportu zbiorowego i zrównoważonej mo-
bilności jest jednym z instrumentów zwiększających kon-

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 

kurencyjność transportu zbiorowego w porównaniu do in-
dywidualnego i kształtujących zachowania komunikacyjne 
mieszkańców miasta. 

Promocja usług miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni 
w świetle jej polityki transportowej
Realizacja założeń lokalnej polityki transportowej uwa-
runkowana jest między innymi zrozumieniem i akceptacją 
celów oraz działań przez mieszkańców miasta2. Wpisanie 
działalności promocyjnej usług miejskiego transportu zbio-
rowego w strategię rozwoju miasta w zakresie polityki 
transportowej zrównoważonego rozwoju transportu miej-
skiego determinuje sposób wykorzystania promocji i dobór 
instrumentów promocji mix przez Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni (ZKM w Gdyni).

Organizator transportu miejskiego w swoim działaniu 
zorientowany jest na potrzeby pasażerów i uznaje ich klu-
czową pozycję w kształtowaniu oferty przewozowej. 
Konfrontując oczekiwania i potrzeby pasażerów z realizacją 
usług miejskiego transportu zbiorowego, dostosowuje or-
ganizację procesów świadczenia usług w taki sposób, aby 
„głos pasażera” był jak najsilniej, jak najwcześniej i jak naj-
dokładniej słyszany3. 

W latach 2004, 2006 i 2009 ZKM w Gdyni przepro-
wadził badania jakościowe na temat polityki transportowej 
Gdyni oraz promocji usług miejskiego transportu zbioro-
wego i jej efektywności. Badania objęły mieszkańców 
Gdyni i miały formę zogniskowanych wywiadów grupo-
wych. Ich celem było określenie czynników wpływających 
na wybór środka transportu w mieście, poznanie preferencji 
i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni, ich opi-
nii na temat sprawności funkcjonowania systemu transpor-
towego miasta, kierunków jego rozwoju, zasadności wpro-
wadzenia rozwiązań mających usprawnić system transpor-
towy Gdyni oraz roli promocji w kształtowaniu polityki 
transportowej miasta opartej na strategii zrównoważonego 
rozwoju.

Badania wykazały, że promocja usług miejskiego trans-
portu zbiorowego, jako jedna z funkcji organizatorskich 
ZKM w Gdyni, wspiera działania marketingowe przedsię-
biorstwa. Komunikowanie się ZKM w Gdyni z rynkiem 

2 Uchwała nr XLII/728/98 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie 
polityki transportowej miasta Gdyni, dostęp online: 28.02.2012.

3 Por. S. Kasiewicz, Nowa koncepcja zarządzania – orientacja na pasażera, „Biuletyn 
Komunikacji Miejskiej” 1998, nr 41, s. 3.
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ułatwia korzystanie z oferowanych usług, a zakres stosowa-
nych instrumentów promocji mix w funkcji informacyjnej 
ułatwia pasażerom korzystanie z miejskiego transportu 
zbiorowego i odgrywa bardzo ważną rolę z punktu widze-
nia jego użytkowników, wspierając decyzje nabywcze kon-
sumentów i zwiększając stopień realizacji zgłoszonych na 
rynku postulatów przewozowych4.

Na podstawie przeprowadzonych badań można także 
stwierdzić, że wobec rozwoju transportu indywidualnego, 
rosnącego zatłoczenia dróg i powszechnego wykorzystywa-
nia samochodów osobowych w przewozach miejskich, dzia-
łania ZKM w Gdyni wymagają wsparcia marketingu, 
w tym promocji, która powinna stanowić jeden z komple-
mentarnych elementów konkurencji miejskiego transportu 
zbiorowego z indywidualnym. Postrzeganie roli promocji 
w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju trans-
portu w Gdyni na przestrzeni lat nie uległo znaczącej zmia-
nie. Wyniki badań potwierdzają, że promocja miejskiego 
transportu zbiorowego wpływa na wizerunek miasta Gdyni 
oraz ZKM w Gdyni i powinna być dalej istotnym elemen-
tem działań marketingowych tych podmiotów. 

Respondenci dostrzegli problem niewielkich inwestycji 
w mieście nadających priorytet transportowi miejskiemu 
i ograniczających użytkowanie samochodów osobowych 
w mieście. Według badanych promocja transportu miej-
skiego powinna być prowadzona równolegle do podejmo-
wanych działań inwestycyjnych i organizacyjnych, a po-
przez działania informacyjne i edukacyjne intensywnie 
wspierać wprowadzanie tych rozwiązań5.

Badania wykazały, że działania promujące miejski trans-
port zbiorowy same w sobie nie są w stanie zachęcić użyt-
kowników samochodów osobowych do zmiany środka 
transportu. Tylko rozwiązania inwestycyjne i organizacyj-
ne, ograniczające rolę samochodów osobowych w mieście, 
mogą zachęcić do korzystania z miejskiego transportu zbio-
rowego, a wsparte działaniami promującymi transport pu-
bliczny, skutecznie wpłynąć na zwiększenie świadomości 
kierowców samochodów osobowych w zakresie ekologicz-
nego transportu i w konsekwencji kształtować ich zacho-
wania komunikacyjne.

Programy edukacyjne jako element promocji miejskiego 
transportu zbiorowego w Gdyni
Promocja miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni to nie 
tylko działania informacyjne, ale także edukacyjne. Istotny 
element tych działań stanowiły programy edukacyjne na 
temat ekologicznego podróżowania w mieście – realizowa-
ne przez ZKM w Gdyni jako forma promocji gdyńskiego 
transportu miejskiego. W dobie intensywnej eksploatacji 
samochodów osobowych działania te zostały podjęte, by 
kształtować pozytywny wizerunek miejskiego transportu 

4 Promocja gdyńskiej komunikacji miejskiej. Raport z badań. Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni, Gdynia 2004, maszynopis, s.2.

5 Polityka transportowa, strategia zrównoważonego rozwoju, środki transportu 
w mieście. Raport z badań. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia 2006, 
maszynopis, s. 7.

zbiorowego, a wraz z edukacją ekologiczną zachęcać do ko-
rzystania z jego usług. 

ZKM w Gdyni w latach 2006–2011 zrealizował trzy 
projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat ekolo-
gicznego podróżowania w mieście, tj.: 

•	 „Wychowanie komunikacyjne”, 
•	 „YOUTH” (ang. Youngsters Overhaul today’s Urban 

Transport Habits),
•	 „Mamo, tato wybieram ekotransport”. 

Na rynku usług miejskiego transportu zbiorowego ob-
jęcie programem edukacyjnym dzieci i młodzieży stało się 
kluczem do realizacji szerszych celów w rozwoju społeczeń-
stwa. Ze względu na elastyczność i otwartość młodego po-
kolenia oraz jego krytyczną i kreatywną postawę wobec 
otaczającej rzeczywistości ZKM w Gdyni postanowił skie-
rować działania edukacyjne właśnie do tego segmentu 
osób. Programy edukacyjne okazały się być formą promocji 
transportu zbiorowego wymagającą czasu, ale przynoszącą 
efekty, prowadząc do wzrostu świadomości młodych ludzi 
w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju oraz 
kształtowania zachowań komunikacyjnych zgodnie z jego 
zasadami6.

Realizowane przez ZKM w Gdyni projekty były współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej, wykorzystując 
różne programy finansowania: 

•	 CIVITAS TELLUS,
•	 Inteligentna Energia dla Europy (komponent STEER 

– promowanie efektywności energetycznej oraz zasto-
sowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w trans-
porcie),

•	 Regionalne Programy Operacyjne (Oś Priorytetowa 3. 
Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Roz-
wój i integracja systemów transportu zbiorowego, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego).

6 J. Staszak, Realizacja projektu edukacyjnego YOUTH w Gdyni i innych miastach 
europejskich, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2009, nr 100, s.18.

Fot. 1. Autobus Solaris Urbino 18, Nabrzeże Pomorskie
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W latach 2002–2006 Gdynia wspólnie z innymi mia-
stami europejskimi (Berlinem, Bukaresztem, Goete-
borgiem i Rotterdamem) brała udział w programie 
CIVITAS (ang. City – Vitality – Sustainability), w ramach, 
którego realizowano projekt TELLUS (ang. Transport & 
Environment a LLiance for Urban Sustainbility). Głównym 
zadaniem projektu było wykazanie, że zintegrowana poli-
tyka w dziedzinie transportu miejskiego może skutecznie 
przezwyciężać zauważalne obecnie w Europie problemy 
ruchu drogowego7.

Jednym z elementów „gdyńskiej” części projektu TELLUS 
było uruchomienie w formie pilotażu programu edukacyj-
nego „Wychowanie komunikacyjne”, który został przygo-
towany i zrealizowany przez ZKM w Gdyni. Głównym 
celem programu było przybliżenie uczniom gdyńskich 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych problematyki 
zrównoważonego rozwoju transportu w miastach europej-
skich, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni, a także 
przedstawienie specyfiki funkcjono wania transportu miej-
skiego w mieście8.

Wraz ze zmianą grupy wiekowej zmienia się sposób, 
w jaki dzieci i młodzież docierają do szkoły, a tym samym 
środek transportu, który do realizowania tych podróży 
jest wykorzystywany. W największym stopniu z usług 
miejskiego transportu zbiorowego korzysta młodzież 
w wieku licealnym, a w najmniejszym dzieci ze szkół pod-
stawowych, które najczęściej do szkoły przyprowadzają 
lub podwożą samochodem rodzice. Dlatego właśnie pro-
gram „Wychowanie komunikacyjne” został skierowany 
do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
w tym gimnazjów i liceów. 

Specyfika wieku wymagała zróżnicowanego podejścia 
do omawianych tematów w grupach uczniów 10, 14 
i 17-letnich. Spotkania z dziećmi i młodzieżą były przepro-
wadzane przez pracowników ZKM w Gdyni. W szkołach 
podstawowych dominowały zabawy skojarzeniowe, nato-
miast w liceach dyskusje problemowe z aktywnym udzia-
łem uczniów9. Program został pozytywnie oceniony przez 
dzieci i młodzież oraz pedagogów, ale specyfika funkcjono-
wania placówek oraz uwarunkowania organizacyjne unie-
możliwiły kontynuację programów edukacyjnych na temat 
ekologicznego podróżowania w ramach obowiązkowych 
zajęć szkolnych. Bardzo duże zainteresowanie, zaangażo-
wanie i aktywny udział w programie uczniów szkół podsta-
wowych wskazał, że właśnie do tej grupy wiekowej w naj-
większym zakresie powinny być kierowane działania edu-
kacyjne, które w efektywny sposób mogą kształtować świa-
domość komunikacyjną i pozytywny stosunek do transpor-
tu zbiorowego oraz wpływać na zachowania komunikacyj-
ne dzieci w przyszłości.

7 J. Staszak, R. Smirnow, Interaktywne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży jako 
element promocji transportu publicznego w Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny” 
2007, nr 1, s.36.

8 Ibidem, s. 37.
9 J. Staszak, R. Smirnow, Interaktywne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży..., 

s.38.

W latach 2007–2009 Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni uczestniczył w europejskim projekcie „YOUTH” 
(ang. Youngsters Overhaul today’s Urban Transport Habits). 
W projekt zaangażowane zostały cztery miasta europejskie 
(Berlin, Rotterdam, Bukareszt i Gdynia). Na poziomie eu-
ropejskim stworzony został program określający współ-
uczestnictwo wszystkich miast partnerskich projektu, ale 
dostosowany do lokalnych warunków każdego miasta bio-
rącego w nim udział. 

Program „Wychowanie Komunikacyjne” w przeciwień-
stwie do „YOUTH” był realizowany wyłącznie na poziomie 
lokalnym, co z jednej strony ograniczało zakres meryto-
ryczny i oddziaływanie programu, z drugiej jednak strony 
dawało organizatorowi pełną swobodę w kształtowaniu 
jego elementów zarówno na etapie planowania, jak i reali-
zacji. Projekt „YOUTH” był realizowany przez ZKM w Gdyni, 
ale partnerem projektu, podobnie jak w przypadku 
„Wychowania komunikacyjnego”, była gmina Gdynia. 

Działania podejmowane w ramach projektu „YOUTH” 
miały na celu zachęcać dzieci i młodzież do uczestnictwa 
w „dyskusji” na temat miejskich zachowań transportowych 
w świetle obecnego kryzysu energetycznego i problemów 
środowiskowych, promując w ten sposób rozwój polityki 
współuczestnictwa w miastach europejskich i zrównoważo-
nego rozwoju transportu tych miast. Dzieci i młodzież po-
przez uczestnictwo w projekcie miały możliwość wypowia-
dania się na temat miejskich rozwiązań transportowych, 
problemu zrównoważenia rozwoju transportu w miastach, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energii w transporcie miejskim10.

Podstawowym założeniem projektu było aktywne 
współtworzenie i współrealizowanie założeń polityki trans-
portowej opartej na strategii zrównoważonego rozwoju 
przez młodych ludzi. „YOUTH” miał na celu zwiększenie 
świadomości komunikacyjnej młodzieży oraz zaangażowa-
nie ich jako promotorów i uczestników prowadzonej w ich 
środowiskach kampanii na rzecz zrównoważenia transportu 
w miastach11. 

Grupą docelową projektu „YOUTH” na poziomie eu-
ropejskim były dzieci i młodzież w wieku 8–18 lat oraz 
politycy i urzędnicy administracji samorządowej, którzy 
w założeniu mieli za zadanie angażować młode pokolenie 
w proces rozwoju miejskiej polityki transportowej oraz 
brać pod uwagę jej „głos” w procesie planowania trans-
portu w miastach. Projekt „YOUTH” miał służyć nawią-
zaniu dialogu pomiędzy młodzieżą a podmiotami odpo-
wiedzialnymi za tworzenie i realizowanie polityki trans-
portowej w miastach europejskich oraz przyczynić się do 
wzrostu świadomości i zrozumienia problemów dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju transportu w aglomera-
cjach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem aspek-
tów ekologicznych i efektywnego wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii w transporcie. Dzieci i młodzież 
z Berlina, Bukaresztu, Gdyni i Rotterdamu, poprzez 

10 J. Staszak, Realizacja projektu edukacyjnego…, s.18.
11 Ibidem.
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udział w YOUTH miały za zadanie przekazać konkretne 
pomysły i sugestie do lokalnych polityk transportowych 
oraz wyrazić swoje opinie na temat kierunku rozwoju 
transportu w miastach12.

Poprzez uczestnictwo w międzynarodowym projekcie, 
ZKM w Gdyni mógł skorzystać z doświadczeń i dobrych 
praktyk miast Europy Zachodniej biorących udział 
w „YOUTH”, gdzie kultura zrównoważonej mobilności 
i świadomość młodych ludzi na temat problematyki zrów-
noważonego rozwoju transportu w mieście jest wciąż na 
wyższym w porównaniu do Polski poziomie13.

W roku 2009 ZKM w Gdyni przystąpił do realizacji 
kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat ekologicz-
nego podróżowania w mieście, ze szczególnym uwzględ-
nieniem specyfiki trolejbusu jako środka komunikacji 
miejskiej – „Mamo, Tato wybieram ekotransport”. Kam-
pania była projektem „miękkim” współfinansowanym 
przez Unię Europejską na zasadach finansowania krzyżo-
wego w ramach projektu „Rozwój proekologicznego 
transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym 
Trójmiasta” wchodzącego w skład Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–2013. 

Instrument elastyczności dotyczy wyłącznie takich wy-
datków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji 
danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie inwestycji 
realizowanych w ramach RPO WP, a wydatki powinny być 
wprost powiązane z celami projektu14. W związku z po-
wyższym kampania edukacyjno-informacyjna dla dzieci 
stanowiła uzupełnienie projektu inwestycyjnego realizowa-

12 J. Staszak, R. Smirnow, Udział Gdyni w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży…, 
s.22.

13  J. Staszak, Realizacja projektu edukacyjnego…, s.19.
14 Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, załącznik nr 4 do 
Przewodnika Beneficjenta RPO WP na lata 2007–2013, www.dpr.woj–pomor-
skie.pl, dostęp online: 03.02.2011.

nego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej 
w Gdyni i miała na celu15:

•	 ukształtowanie zachowań komunikacyjnych uczest-
ników kampanii na zgodne z zasadami ekorozwoju,

•	 ukształtowanie pożądanych postaw uczestników 
kampanii w odniesieniu do ekologicznego transportu 
w mieście poprzez naukę i zabawę (ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji trolejbusowej),

•	 nakłonienie dzieci do współtworzenia polityki trans-
portowej opartej na strategii zrównoważonego roz-
woju i aktywnego jej współrealizowania,

•	 przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z trans-
portu miejskiego,

•	 zwrócenie uwagi na racjonalny energetycznie i ekolo-
giczny transport w mieście (ze szczególnym uwzględ-
nieniem transportu trolejbusowego).

Realizacja projektów „twardych”, wykorzystujących in-
strument elastyczności w postaci kampanii edukacyjno-infor-
macyjnych, jest w zakresie transportu publicznego stosunko-
wo nowym, ale godnym naśladowania rozwiązaniem. Zwięk-
sza możliwość efektywnego wydatkowania środków, łączy 
„twarde” i „miękkie” projekty, realizujące ten sam cel zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu miast16.

Grupę docelową kampanii stanowiły dzieci w wieku 
5–9 lat, uczęszczające do szkół i przedszkoli znajdujących 
się na terenie Gdyni i Sopotu (z racji tego, że gdyński trans-
port trolejbusowy również funkcjonuje na terenie tego mia-
sta). Działania edukacyjno-informacyjne skierowane zosta-
ły także do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci biorą-
cych w udział w kampanii17. Podstawowym elementem 
kampanii były zajęcia edukacyjno-informacyjne z dziećmi. 

15 J. Staszak-Winkler, Mamo, Tato wybieram ekotransport – promocja gdyńskiej komunikacji 
trolejbusowej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 3, s. 15. 

16  Ibidem, s. 18.
17  Ibidem, s. 15.

Fot. 2. Autobus marki Mercedes, Gdynia, Nabrzeże Pomorskie
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Celem organizowanych spotkań było pozytywne kształto-
wanie postaw młodego pokolenia w odniesieniu do ekolo-
gicznego transportu, w tym transportu trolejbusowego 
i zrównoważonej mobilności, poprzez naukę i zabawę. 
W tym celu powstała strona internetowa oraz zostały opra-
cowane, przy współudziale pedagogów i specjalistów w za-
kresie miejskiego transportu zbiorowego, materiały eduka-
cyjne dla dzieci, jak również podręcznik dla nauczycieli. 

Młodzi ludzie, uczestnicząc w programach edukacyjnych, 
mają możliwość kształtowania zachowań komunikacyjnych 
swoich rodziców i opiekunów, przekazując im informacje i za-
chęcając do wspólnego, ekologicznego realizowania podróży 
w mieście. Programy edukacyjno-informacyjne uświadamiają-
ce potrzebę ekologicznego podróżowania w mieście są potrzeb-
ne, ale ich skuteczność uzależniona jest również od zaangażo-
wania rodziców i opiekunów dzieci oraz powtarzalności tego 
typu działań w placówkach. Promocja ekologicznego transpor-
tu i zrównoważonej mobilności poprzez programy edukacyjno-
-informacyjne jest istotnym elementem uzyskania trwałych 
efektów w zakresie podniesienia kultury mobilności lokalnej 
społeczności, poziomu świadomości ekologicznej, a w konse-
kwencji zmiany zachowań transportowych mieszkańców.

Instrumenty promocji miejskiego  
transportu zbiorowego w Gdyni
Przyszłością promocji miejskiego transportu zbiorowego 
jest realizacja projektów informacyjnych, edukacyjnych 
i szkoleniowych na rzecz ekologicznego podróżowania. Nie 
należy jednak zapominać o wykorzystywaniu podstawo-
wych instrumentów promocji mix w podejmowanych dzia-
łaniach. Sposób ich wykorzystania przez ZKM w Gdyni 
determinują następujące czynniki18:

•	 funkcjonowanie organizatora transportu miejskiego, 
jako jednostki budżetowej miasta, której działalność 
jest uregulowana ustawą o finansach publicznych oraz 
prawem zamówień publicznych;

18 J. Staszak, K. Grzelec, Promocja usług komunikacji miejskiej w Gdyni w świetle wyników 
badań marketingowych z 2004 r. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2004, nr 80, s.37.

•	 wpisanie działalności promocyjnej usług transportu 
miejskiego w działalność statutową ZKM w Gdyni;

•	 wpisanie działalności promocyjnej usług transportu 
miejskiego w strategię miasta w zakresie polityki 
transportowej zrównoważonego rozwoju transportu 
indywidualnego i zbiorowego;

•	 możliwość dofinansowywania działalności promocyj-
nej usług transportu miejskiego w ramach programów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

Powyższe determinanty z jednej strony warunkują pro-
wadzenie działalności promocyjnej, z drugiej ograniczają 
swobodę kształtowania zestawu instrumentów promocji 
mix i finansowania ich stosowania, często wymuszając sto-
sowanie standardowych i względnie tanich rozwiązań. 
Organizator gdyńskiego transportu miejskiego nie powi-
nien jednak rezygnować z wykorzystywania instrumentów 
promocji mix w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. 
Komplementarność działań w tym zakresie oraz dostoso-
wanie zestawu instrumentów do przyjętych celów polityki 
promocji i grupy docelowej będzie między innymi warun-
kować efektywność podejmowanych działań.

Formalnie promocja gdyńskiego transportu miejskiego 
jest elementem działalności statutowej ZKM w Gdyni oraz 
polityki transportowej miasta opartej na strategii zrówno-
ważonego rozwoju. ZKM w Gdyni dotychczas komuniko-
wał się z rynkiem za pomocą następujących instrumentów 
promocji mix: 

•	 reklamy,
•	 public relations i publicity,
•	 promocji sprzedaży,
•	 sprzedaży osobistej.

W kontekście realizowania polityki zrównoważonego 
rozwoju, public relations i publicity, reklama oraz promocja 
sprzedaży są instrumentami najintensywniej wykorzysty-
wanymi w działaniach na rzecz promocji gdyńskiego trans-
portu miejskiego i w celu kształtowania pozytywnego wize-
runku transportu miejskiego oraz organizatora. Public re-

Fot. 3. Festyn z okazji 80-lecia gdyńskiej komunikacji miejski, Gdynia, Bulwar Nadmorski
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lations transportu miejskiego ma związek z public relations 
miasta, w którym transport jest organizowany. W przypad-
ku Gdyni dobry wizerunek transportu miejskiego to jedno-
cześnie dobry wizerunek miasta i ważny czynnik sprzyjają-
cy rozwojowi i atrakcyjności Gdyni.

Public relations w promocji gdyńskiego transportu 
miejskiego i zrównoważonej mobilności odgrywa ważną 
rolę jako efekt bezpośredniego powiązania warunków dzia-
łania transportu miejskiego z jego oceną dokonywaną przez 
społeczność lokalną oraz władze samorządowe19. Istota 
działań podejmowanych w sferze public relations przez 
ZKM w Gdyni wyraża się w dążeniu do kreowania, utrwa-
lania i rozszerzania społecznego zaufania wobec miejskiego 
transportu zbiorowego i jego organizatora, kształtując po-
zytywny wizerunek wśród mieszkańców.

Zwracanie uwagi na potrzebę ochrony środowiska 
i zrównoważonej mobilności w Gdyni jest istotnym ele-
mentem działań public relations organizatora miejskiego 
transportu zbiorowego i miasta. Promowanie transportu 
miejskiego przyjaznego środowisku i wydajnego energe-
tycznie za sprawą nowoczesnego taboru spełniającego nor-
my ekologiczne skutecznie kształtuje pozytywne relacje 
z otoczeniem oraz wpływa na wizerunek zarówno operato-
rów, jak i ZKM w Gdyni. 

ZKM w Gdyni nadaje rozgłos oferowanym usługom, 
przekazując do publicznej wiadomości informacje na temat 
oferty, zmian w funkcjonowaniu miejskiego transportu zbio-
rowego, a także uruchamiania nowych linii, wprowadzania 
do sieci nowych pojazdów czy też wdrażania rozwiązań 
usprawniających funkcjonowanie gdyńskiego transportu 
miejskiego zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. 

Mieszkańcy Gdyni utożsamiają promocję transportu 
miejskiego przede wszystkim z reklamą. Reklama jest jed-
nak instrumentem promocji o mniejszej podatności do sto-
sowania na rynku usług transportu miejskiego niż public 
relations. Przedmiotem reklamy w transporcie miejskim 
jest przede wszystkim usługa, ale reklama odpowiada także 
za tworzenie pozytywnego wizerunku organizatora trans-
portu miejskiego i jego działalności wśród nabywców 
usług20 oraz przełamanie stereotypowego postrzegania 
miejskiego transportu zbiorowego. Reklama w funkcji edu-
kacyjnej i informacyjnej sygnalizująca potrzebę zrównowa-
żenia systemu transportowego miasta, zwracająca uwagę 
mieszkańców na problematykę zrównoważonej mobilności, 
jest wykorzystywana w działaniach promocyjnych gdyń-
skiego organizatora. Plakaty promujące miejski transport 
zbiorowy oraz reklamy ekologicznego podróżowania 
i zrównoważonej mobilności na środkach transportu są 
również elementem działań promocyjnych. 

Rzetelna informacja na temat oferowanych usług od-
grywa bardzo ważną rolę w promocji gdyńskiego transpor-
tu miejskiego, a wydawnictwa o charakterze informacyj-

19 Zarządzanie marketingowe działalnością transportową, pod red. D. Rucińskiej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 203–204.

20 Transport miejski. Ekonomika i organizacja, pod red. O. Wyszomirskiego. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 325.

nym, edukacyjnym i tematycznym w zakresie zrównowa-
żonej mobilności wspierają działania promocyjne. 

Strona internetowa ZKM w Gdyni stanowi „wizytów-
kę” organizatora. Dynamiczny rozwój społeczności interne-
towej, niewielkie koszty utrzymania strony www w stosun-
ku do zasięgu informacji, możliwość doładowania biletu 
przez stronę www, szybkiego dostępu do aktualnych infor-
macji na temat miejskiego transportu zbiorowego i ofero-
wanych usług stanowi o atrakcyjności tego nośnika.

Przyszłością gdyńskiego transportu miejskiego jest roz-
wój dynamicznej informacji przystankowej, przekazującej 
ważne dla pasażerów komunikaty i informacje, a przede 
wszystkim informującej oczekujących na przystankach 
o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdów z danego przy-
stanku, uwzględniając odchylenia od czasu w rozkładzie 
(np. opóźnienie). Wdrożenie tego rozwiązania w Gdyni po-
prawi sprawność przepływu informacji na temat zmian 
w funkcjonowaniu gdyńskiego transportu miejskiego oraz 
zwiększy jego atrakcyjność.

Rozwój dynamicznej informacji przyniesie zarówno ko-
rzyści operatorowi systemu, jak i pasażerom, przyczyniając 
się do21:

•	 popularyzacji korzystania z transportu zbiorowego 
dzięki promocji w przestrzeni publicznej,

•	 podwyższenia jakości informacji przekazywanych pa-
sażerom,

•	 poprawy mobilności osób z trudnościami w porusza-
niu się,

•	 zadowolenia podróżnych wynikającego z poprawy 
niezawodności systemu,

•	 odciążenia służb dyspozytorskich oraz informacyj-
nych dzięki bezpośredniemu dostępowi do bieżących 
danych.

Promocja sprzedaży usług przez ZKM w Gdyni powin-
na zyskać na znaczeniu. Jednak zbyt wiele ograniczeń unie-
możliwiających elastyczne działanie w zakresie wprowadze-
nia bodźców finansowych przez gdyńskiego organizatora 
hamuje pełne wykorzystywanie możliwości tego instru-
mentu promocji, przez co dotychczasowe działania z wyko-
rzystaniem promocji sprzedaży ograniczają się jedynie do 
organizowania konkursów czy też pokazów nowych pojaz-
dów wprowadzanych do sieci. 

Istotnym z punktu widzenia realizowania polityki zrów-
noważonego rozwoju instrumentem promocji usług trans-
portu miejskiego o charakterze nieformalnym jest „przekaz 
ustny”. Najpowszechniejszymi przejawami tej formy ko-
munikacji są opowieści klientów transportu miejskiego 
o ich doświadczeniach z usługą, przekazywanie nabywcom 
porad, opinii na temat jakości usług transportu miejskiego 
czy też odpowiadanie na pytania dotyczące form zakupu 
usługi22. Biorąc pod uwagę istnienie tego instrumentu pro-

21 K. Bojda, Rola informacji pasażerskiej w miejskim transporcie zbiorowym, „Transport 
Miejski i Regionalny” 2011, nr 9, s. 28–29.

22 A. Burgiel, Procesy informacyjno–decyzyjne konsumentów. Cz.2, „Marketing i Rynek” 
2006, nr 11, s.11.
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mocji niezależnie od działań organizatora, ZKM w Gdyni 
dba o swój wizerunek i jakość oferowanych usług tak, że 
„przekaz ustny” jest instrumentem działającym na korzyść 
gdyńskiego miejskiego transportu zbiorowego. 

Strategia promocji usług miejskiego transportu zbiorowego 
w Gdyni w warunkach polityki zrównoważonego rozwoju
Strategia promocji usług miejskiego transportu zbiorowego 
w Gdyni w warunkach polityki zrównoważonego rozwoju 
jest istotnym elementem zarządzania marketingowego jego 
działalnością. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizowa-
nie tej strategii są Urząd Miasta Gdyni, Zarząd Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz 
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej 
(MZKZG). Działania tych podmiotów w zakresie promocji 
usług gdyńskiego transportu miejskiego są komplementarne. 

Potrzeba współpracy w zakresie organizacji miejskiego 
transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego 
na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej jest bardzo ważna. 
Brak jednolitych poglądów dotyczących rozwiązywania 
kwestii transportowych przez poszczególne gminy powoduje 
obniżenie jakości transportu międzygminnego oraz dezinte-
grację transportu zbiorowego i jego konkurencyjnej pozycji 
w stosunku do samochodu osobowego23. Do momentu peł-
nej integracji organizacyjno-funkcjonalnej miejskiego trans-
portu zbiorowego w metropolii działania MZKZG w zakre-
sie promocji będą miały charakter wspomagający. Dotychczas 
MZKZG realizuje działania promujące zrównoważoną mo-
bilność i transport zbiorowy w całej metropolii m.in poprzez 
działania edukacyjne (zajęcia na temat miejskiego transportu 
zbiorowego w szkołach podstawowych) i informacyjne (spoty 
radiowe i kinowe, plakaty, ulotki, reklamę na pojazdach 
transportu miejskiego, bilbordach, reklamę w prasie). 
Związek wydaje także bezpłatną gazetę „Przystanek 
Metropolitalny”, w której zamieszcza przydatne informacje 
i artykuły na temat miejskiego transportu zbiorowego w me-
tropolii. Dodatkowo w ramach pełnej integracji transportu 
miejskiego w metropolii strategia promocji realizowana 
przez ZKM w Gdyni będzie włączona w zakres działań 
MZKZG. Rolę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni należy upa-
trywać jako warunkującą realizację tych wszystkich elemen-
tów strategii, które dotyczą inwestycji drogowych i zarządza-
nia ruchem drogowym oraz lokalizacji przystanków. 

Strategia marketingowa ZKM w Gdyni zakłada kształ-
towanie promocji, przede wszystkim wykorzystując funk-
cję informacyjną, która dostarcza niezbędnych informacji 
na temat świadczonych usług, przełamując barierę niezna-
jomości rynku i oferty. Funkcja informacyjna w dziedzinie 
cen, wyboru rodzaju usługi, miejsc i warunków zakupu 
zgodnie z założeniami strategii marketingowej ZKM 
w Gdyni powinna dominować, ale nie należy pomniejszać 
roli pozostałych funkcji, w tym edukacyjnej i konkurencyj-
nej szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji zało-
żeń polityki transportowej miasta, opartej na zrównoważo-

23 O. Wyszomirski, H. Kołodziejski, Organizacja rynku transportu zbiorowego na obszarze 
Metropolii Zatoki Gdańskiej, „Komunikacja Publiczna” 2010, nr 1, s. 27.

nym rozwoju systemu transportowego. Funkcje te powinny 
mieć względem siebie komplementarny charakter. Bez 
promocji, wspartej rzetelną informacją, dotyczącą oferty 
i zasad funkcjonowania gdyńskiego transportu miejskiego, 
nie byłaby możliwa skuteczna edukacja i konkurencja 
transportu miejskiego z indywidualnym.

Działania promocyjne, wspierające podejmowane przez 
miasto działania inwestycyjne, mają na celu podniesienie 
publicznego poparcia dla wprowadzanych rozwiązań, 
szczególnie dla tych, które nie cieszą się popularnością. 
W przypadku Gdyni jedną z podstawowych zasad podej-
mowania działań z zakresu promocji miejskiego transportu 
zbiorowego jest jej traktowanie jako akcji towarzyszących 
wdrażaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilno-
ści, np. wprowadzaniu nowych systemów biletowych czy 
pojazdów przyjaznych środowisku.

Strategia promocji na rynku usług gdyńskiego miejskie-
go transportu zbiorowego odpowiada koncepcji zintegro-
wanej komunikacji. Cele promocji transportu miejskiego 
w Gdyni zarówno krótko, jak i długoterminowe wynikają 
z ogólnie przyjętych celów statutowych ZKM w Gdyni, 
jego sytuacji marketingowej oraz funkcji, jakie ma do speł-
nienia system komunikacji marketingowej. Ze względu na 
specyfikę funkcjonowania gdyńskiego miejskiego transpor-
tu zbiorowego w warunkach polityki zrównoważonego roz-
woju do najważniejszych celów promocji należą:

•	 informowanie na temat oferty przewozowej i kreowa-
nie potrzeby jej poznania,

•	 informowanie na temat inwestycji i rozwiązań ogra-
niczających rolę samochodu osobowego w mieście 
i sprzyjających rozwojowi gdyńskiego transportu 
miejskiego oraz edukowanie w zakresie korzyści wy-
nikających z ich wprowadzenia,

•	 kształtowanie pożądanych postaw i zachowań komu-
nikacyjnych mieszkańców zgodnie z zasadami ekoro-
zwoju,

•	 kształtowanie pożądanych opinii na temat gdyńskie-
go miejskiego transportu zbiorowego,

•	 zwiększenie stopnia świadomości na temat nowo uru-
chamianych linii (tzw. bus line marketing),

Fot. 4. Zajęcia edukacyjno-informacyjne z dziećmi na temat ekologicznego podróżowania  
w mieście
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•	 zachęcanie do nabywania usług specjalnych,
•	 przekonywanie o szczególnych walorach użytkowych 

miejskiego transportu zbiorowego i korzyściach z na-
bywania jego usług,

•	 kształtowanie pozytywnego wizerunku ZKM w Gdyni,
•	 utrzymanie lub wzrost udziału miejskiego transportu 

zbiorowego w przewozach miejskich,
•	 dostosowanie popytu na usługi transportu miejskiego 

do ich podaży,
•	 kształtowanie różnic konkurencyjnych w stosunku 

do samochodu osobowego,
•	 edukowanie w zakresie ekologicznego podróżowania 

w mieście,
•	 współtworzenie i współrealizowanie założeń polityki 

transportowej opartej na strategii zrównoważonego 
rozwoju.

Celem promocji miejskiego transportu zbiorowego 
w Gdyni jest nie tylko informowanie na temat oferty prze-
wozowej ZKM w Gdyni, ale także kreowanie potrzeby jej 
poznania. Instrument promocji jest wykorzystywany jako 
komplementarny element działań na rzecz miejskiego 
transportu zbiorowego i zrównoważonego rozwoju w mie-
ście, obejmując działania stanowiące wsparcie poszczegól-
nych rozwiązań inwestycyjnych podejmowanych na rzecz 
zrównoważenia systemu transportowego Gdyni. 

Wykorzystanie funkcji edukacyjnej i konkurencyjnej 
promocji w zakresie zwiększania świadomości osób pracują-
cych, będących użytkownikami samochodów osobowych, 
na temat ekologicznego podróżowania w mieście jest istot-
ne, ale nie wystarczające do zmiany ich przyzwyczajeń i za-
chowań komunikacyjnych. Bez szybszego tempa wprowa-
dzania rozwiązań inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi 
i sprawnemu funkcjonowaniu transportu miejskiego 
w Gdyni miejski transport zbiorowy mimo wysokiej jakości 
świadczonych usług będzie tracił na swej atrakcyjności. 
Wprowadzenie w mieście konkretnych rozwiązań wspar-
tych intensywnymi działaniami promocyjnymi, wskazują-
cymi korzyści podróżowania środkami transportu miejskie-
go i zachęcającymi do realizowania tych podróży, może 
w efektywny sposób wpłynąć na zmianę zachowań komu-
nikacyjnych zmotoryzowanych mieszkańców Gdyni.

Realizację określonej strategii promocji miejskiego 
trans portu zbiorowego warunkują następujące czynniki:

•	 konsekwencja organizatora transportu miejskiego 
oraz władz miasta Gdyni w realizacji założeń polityki 
transportowej miasta w oparciu o strategię zrówno-
ważonego rozwoju;

•	 wsparcie przez miasto inwestycji, inicjatyw i planów 
na rzecz transportu miejskiego;

•	 zaangażowanie mediów na rzecz zrównoważonej mo-
bilności;

•	 określenie odpowiedzialności za działania promocyj-
ne na rzecz transportu miejskiego i zmiany organiza-
cyjne;

•	 zaangażowanie adekwatnych do planów środków fi-
nansowych na rzecz promocji.

Spełnienie powyższych warunków może ułatwić realiza-
cja strategii zrównoważonego rozwoju za pomocą promocji 
miejskiego transportu zbiorowego.

Podsumowanie
Polityka transportowa Gdyni oparta na strategii zrów-
noważonego rozwoju wymaga realizowania określonej 
strategii promocji miejskiego transportu zbiorowego 
i zrównoważonej mobilności. Wdrażane przez Miasto 
rozwiązania inwestycyjne na rzecz zrównoważonej mobil-
ności powinny być konsekwentnie wspierane działaniami 
promocyjnymi, w tym informacyjnymi i edukacyjnymi na 
rzecz miejskiego transportu zbiorowego. Projekty eduka-
cyjno–informacyjne dla dzieci i młodzieży, uświadamiają-
ce potrzebę ekologicznego podróżowania i zrównoważe-
nia systemu transportowego miasta są istotną formą pro-
mocji zrównoważonej mobilności a uczestnictwo młodych 
obywateli w programach edukacyjnych sprzyja utrzyma-
niu ich motywacji w działaniach na rzecz ekologicznego 
transportu w miastach. 
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Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni  
jako uczestnik integracji taryfowo-biletowej 
w Metropolii Zatoki Gdańskiej1

Streszczenie. Integracja taryfowo-biletowa jest jednym z najistotniej-
szych kryteriów oceny funkcjonowania transportu miejskiego na ob-
szarach zurbanizowanych. Na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej 
dostrzeżono konieczność wprowadzenia zintegrowanych rozwiązań ta-
ryfowo-biletowych. W 2008 roku MZKZG, którego celem jest pełna 
integracja transportu miejskiego, zaoferował użytkownikom transportu 
„wspólne bilety” zarówno komunalne, jak i kolejowo-komunalne, któ-
re stanowią uzupełniającą ofertę w stosunku do dotychczas obowiązu-
jących biletów. Nowy wspólny bilet to dodatkowa propozycja przede 
wszystkim dla pasażerów, którzy wykonują przejazdy o charakterze me-
tropolitalnym, wykorzystując środki miejskiego transportu zbiorowego 
różnych organizatorów i/lub operatorów kolejowych. Jednocześnie bi-
lety metropolitalne stanowią przejrzystą ofertę dla turystów. Ułatwiają 
korzystanie z miejskiego transportu zbiorowego na obszarze Metropolii 
Zatoki Gdańskiej bez konieczności poznawania specyfiki rozwiązań ta-
ryfowo-biletowych. Ma to szczególne znaczenie na terenie tych gmin, 
w których usługi świadczy dwóch organizatorów, np. w Sopocie obsługi-
wanym zarówno przez pojazdy ZKM w Gdyni, jak i ZTM w Gdańsku.
Ważnym uczestnikiem integracji taryfowo-biletowej jest Zarząd 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który dzięki akceptacji wspólnych me-
tropolitalnych biletów ułatwia pasażerom miejskiego transportu zbio-
rowego realizowanie podróży metropolitalnych. Wyniki sprzedaży zin-
tegrowanych biletów metropolitalnych i pozytywny odbiór społeczny 
zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej 
wskazują, że wprowadzone rozwiązanie uzyskało akceptację ze strony 
pasażerów. Istotne jest także to, że integracja taryfowo-biletowa sprzyja 
realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu.  
Słowa kluczowe: integracja, system taryfowo-biletowy,  miejski trans-
port zbiorowy, bilet metropolitalny

Wprowadzenie
Integracja miejskiego transportu zbiorowego w Metropolii 
Zatoki Gdańskiej rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy 13 
gmin utworzyło związek międzygminny – Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Za 
pośrednictwem takiej formy współdziałania jednostek sa-
morządu terytorialnego postanowiono wprowadzić ofertę 
„wspólnych biletów”. Pod tym pojęciem rozumiano bilety 
ważne jednocześnie w ramach miejskiego transportu zbio-
rowego organizowanego autonomicznie przez Gdańsk, 
Gdynię i Wejherowo. Miasta te pełnią w ramach Metropolii 
Zatoki Gdańskiej rolę lokalnych organizatorów miejskie-
go transportu zbiorowego. Zadania realizują na swoim 
terenie oraz sąsiednich gmin, które przekazały im odpo-
wiedzialność za kształtowanie oferty miejskiego transportu 
zbiorowego. Policentryczny charakter Metropolii Zatoki 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. 

Gdańskiej determinujący powiązania funkcjonalne pomię-
dzy gminami powoduje, że w celu zapewnienia pożądane-
go poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych Sopot, 
gmina Wejherowo i Żukowo musiały podpisać porozu-
mienia z dwoma miastami-organizatorami. Porozumienie 
międzygminne jest także zawarte pomiędzy Gdańskiem 
i Gdynią.

Oprócz trzech organizatorów lokalnych miejskiego 
transportu zbiorowego czwartym jest samorządowe woje-
wództwo odpowiadające za funkcjonowanie transportu ko-
lejowego. Relatywnie wysoka ranga tego organizatora w pu-
blicznym transporcie zbiorowym w Metropolii Zatoki 
Gdańskiej wynika z roli aglomeracyjnych przewozów kole-
jowych realizowanych na linii kolejowej łączącej główne mia-
sta metropolii, w tym przede wszystkim na odcinku z Gdańs-
ka, przez Sopot, Gdynię, Rumię i Redę do Wejherowa.

Każdy z organizatorów posiada własny system taryfo-
wo-biletowy. Umożliwia on pasażerom realizację przejaz-
dów pojazdami danego organizatora wyłącznie na podsta-
wie emitowanych przez niego biletów. W przypadku prze-
wozów kolejowych emitentem biletów nie jest jednak sa-
morządowe województwo, lecz PKP Szybka Kolej 
w Trójmieście sp. z o.o. (SKM) i Przewozy Regionalne sp. 
z o.o. (PR), którym zlecono wykonywanie przewozów kole-
jowych na terenie województwa pomorskiego, w tym prze-
wozów o charakterze aglomeracyjnym. W rezultacie 
w miejskim transporcie zbiorowym w Metropolii Zatoki 
Gdańskiej występuje pięć odrębnych systemów taryfowo-
-biletowych oraz dodatkowa oferta zintegrowanych bile-
tów wprowadzona przez MZKZG.

Koncepcja integracji taryfowo-biletowej  
w Metropolii Zatoki Gdańskiej
W 2001 roku na wniosek Marszałka Województwa Pomors-
kiego powołano Radę Metropolitalną Zatoki Gdańskiej 
skupiającą prezydentów, burmistrzów i wójtów miast 
i gmin tworzących obszar metropolitalny. Jednym z naj-
ważniejszych efektów działania tego gremium było podję-
cie decyzji o integracji miejskiego transportu zbiorowego 
w formie związku międzygminnego. W wyniku prac rady 
opracowano statut związku, w którym założono etapowe 
przejmowanie od organizatorów lokalnych, tj. Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarządu 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. (MZK) po-
szczególnych funkcji organizatora miejskiego transportu 
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zbiorowego. Związek w 2007 roku utworzyło 13 gmin, 
a w 2013 przystąpiła do związku 14. gmina. Obszar i gmi-
ny tworzące aktualnie MZKZG zostały przedstawione na 
rysunku 1.

W ramach prac rady ustalono, że w pierwszym etapie 
nastąpi wprowadzenie wspólnych komunalnych i kolejo-
wo-komunalnych biletów metropolitalnych, stanowiących 
dodatkową ofertę taryfowo-biletową w odniesieniu do taryf 
trzech lokalnych organizatorów miejskiego transportu 
zbiorowego i SKM. Założono występowanie metropolital-
nego biletu:

•	 komunalnego – uprawniającego do przejazdu wszyst-
kimi środkami miejskiego transportu zbiorowego 
ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;

•	 kolejowo-komunalnego – uprawniającego do przejaz-
du pociągami SKM na obszarze związku (od 2009 tak-
że pociągami PR) oraz w zależności od wersji biletu 
wszystkimi środkami miejskiego transportu zbiorowe-
go ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejhero-
wo (tzw. bilet wszystkich organizatorów) lub środkami 
miejskiego transportu zbiorowego jednego z tych or-
ganizatorów (tzw. bilet dwóch organizatorów).

dów ze sprzedaży metropolitalnych biletów komunal-
nych i 40% przychodów ze sprzedaży metropolital-
nych biletów kolejowo-komunalnych oraz dodat kową 
rekompensatę z budżetu MZKZG;

•	 SKM i PR otrzymają 60% przychodów ze sprzedaży 
metropolitalnych biletów kolejowo-komunalnych 
oraz dodatkową rekompensatę z budżetu samorządo-
wego województwa.

Przy okazji omawiania kwestii związanych z rozliczenia-
mi finansowymi projektu „wspólnego biletu” należy zwró-
cić uwagę na specyfikę uczestników procesu integracji wy-
nikającą ze zróżnicowania celu, który zamierzają osiągnąć 
w wyniku współdziałania. Gminy i ich jednostki oraz samo-
rządowe województwo nastawione są na realizację celów 
społecznych, w tym poprzez realizację określonej polityki 
transportowej. W innej sytuacji są komercyjni operatorzy 
kolejowi, w szczególności SKM (z dominującym udziałem 
właścicielskim Skarbu Państwa) nastawieni na wyniki eko-
nomiczno-finansowe. Dążenie przez uczestników integracji 
taryfowo-biletowej do osiągnięcia różnych celów utrudnia 
jej realizację, w szczególności, jeżeli gminy i samorządowe 
województwo muszą w sposób racjonalny wydatkować pu-
bliczne środki finansowe.

Przebieg integracji taryfowo-biletowej  
w Metropolii Zatoki Gdańskiej 
Możliwość i termin rozpoczęcia realizacji projektu „wspól-
nego biletu” były uwarunkowane również względami 
technicznymi. Po zakończonej fiaskiem próbie zakupu 
dla wszystkich lokalnych organizatorów transportu miej-
skiego jednego systemu biletu elektronicznego najpierw 
MZK Wejherowo, a później ZTM w Gdańsku wprowa-
dziły, jeszcze przed 2007 rokiem, własne systemy biletu 
elektronicznego. W rezultacie wystąpiła konieczność 
wprowadzenia biletu elektronicznego przez ZKM w Gdyni 
jako systemu zintegrowanego jednocześnie z gdańskim 
i wejherowskim. ZKM w Gdyni udało się szybko wdrożyć 
taki system. W pierwszej kolejności został on udostępniony 
na potrzeby wprowadzonego w styczniu 2008 roku biletu 
metropolitalnego, a dopiero kilka miesięcy później nastąpi-
ła wymiana własnych papierowych biletów okresowych na 
bilety zapisywane na kartach elektronicznych. 

Na początku ofertę biletów metropolitalnych tworzyły 
komunalne i kolejowo-komunalne bilety 24-godzinne oraz 
miesięczne i 30-dniowe. W lipcu 2008 roku rozszerzono 
asortyment biletów metropolitalnych o bilety 72-godzin-
ne, a w styczniu 2011 roku o bilety jednoprzejazdowe. 
Aktualne rodzaje i ceny biletów metropolitalnych zostały 
przedstawione w tabeli 1.

Oferta biletów metropolitalnych jest dedykowana 
przede wszystkim pasażerom, którzy wykonują przejazdy 
o charakterze aglomeracyjnym, wykorzystując środki miej-
skiego transportu zbiorowego różnych organizatorów i/lub 
operatorów kolejowych. Jednocześnie bilety metropolitalne 
stanowią przejrzystą ofertę dla turystów. Ułatwiają korzy-
stanie z miejskiego transportu zbiorowego na obszarze 

Rys. 1. Obszar działania i gminy tworzące MZKZG
Źródło: dane MZKZG.

Ceny zintegrowanych biletów miały być niższe niż suma 
cen biletów poszczególnych uczestników integracji taryfo-
wo-biletowej. Z tego względu najistotniejszą kwestią było 
uzgodnienie zasad podziału przychodów z tych biletów 
oraz wyliczanie dodatkowej rekompensaty finansowej dla 
uczestników integracji w celu zapewnienia im łącznie ta-
kich samych wpływów finansowych jak przed wprowadze-
niem wspólnych biletów. Ponieważ samorządowe woje-
wództwo nie może być członkiem związku międzygminne-
go, a integracja taryfowo-biletowa objęła organizowane 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
przewozy kolejowe, ustalono, że:

•	 ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo 
otrzymają do podziału między siebie 100% przycho-
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Metropolii Zatoki Gdańskiej bez konieczności poznawania 
specyfiki kilku różnych rozwiązań taryfowo-biletowych. 
Ma to szczególne znaczenie na terenie tych gmin, w któ-
rych usługi świadczy dwóch organizatorów, np. w Sopocie 
obsługiwanym zarówno przez pojazdy ZKM w Gdyni, jak 
i ZTM w Gdańsku.

 Metropolitalne bilety 24- i 72-godzinne oraz miesięcz-
ne i 30-dniowe mają charakter sieciowy w odniesieniu do 
oferty danego uczestnika integracji taryfowo-biletowej. Są 
to bilety przesiadkowe, które uprawniają do nieograniczo-
nej liczby przesiadek. Nabywca biletu metropolitalnego 
ważnego w transporcie miejskim organizowanym przez 
ZKM w Gdyni może korzystać ze wszystkich linii tego or-
ganizatora, tj. zwykłych, pospiesznych, nocnych i specjal-
nych na terenie Gdyni i gmin, które z tym miastem podpi-
sały porozumienia w sprawie organizacji miejskiego trans-
portu zbiorowego. 

Miesięczne i 30-dniowe okresowe bilety metropolitalne 
występują wyłącznie w formie elektronicznej i są zapisywa-
ne na kartach organizatorów komunikacji komunalnej (ry-
sunek 2), na elektronicznych legitymacjach studenckich 
oraz na kartach elektronicznych wybranego banku. Na 
każdej karcie, bez względu na to, kto jest jej emitentem, 
można zapisać dowolny rodzaj biletu. Natomiast bilety 24- 
i 72-godzinne występują zarówno w formie elektronicznej, 
jak i papierowej. Ponadto 24- i 72-godzinne bilety metro-
politalne są zapisywane na wprowadzonej w czerwcu 2009 
roku elektronicznej karcie turysty „Gdańsk, Sopot, Gdynia 
– Plus”. 

Jednoprzejazdowy komunalny bilet metropolitalny 
umożliwia realizację jednego przejazdu w zależności od 
jego ceny każdą linią zwykłą lub nocną, pospieszną, specjal-
ną i zwykłą w ramach transportu komunalnego na terenie 
związku. Bilety te są jedyną ofertą, która pozwala, nie zna-

Rodzaje i ceny biletów metropolitalnych w 2014 r. [zł]
Rodzaj biletu normalny ulgowy

BILET MIESIĘCZNY LUB 30-DNIOWY (elektroniczny)

Komunalny ZTM+ZKM+MZK 130 65

Kolejowo-komunalny dwóch organizatorów SKM+PR+ZTM lub ZKM lub MZK 186 93

Kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów SKM+PR+ZTM+ZKM+MZK 220 110

BILET 72-GODZINNY (papierowy lub elektroniczny)

Komunalny ZTM+ZKM+MZK 28 14

Kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów SKM+PR+ZTM+ZKM+MZK 40 20

BILET 24-GODZINNY (papierowy lub elektroniczny)

Komunalny ZTM+ZKM+MZK 14 7

Kolejowo-komunalny dwóch organizatorów SKM+PR+ZTM lub ZKM lub MZK 17 8,5

Kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów SKM+PR+ZTM+ZKM+MZK 20 10

KOMUNALNE BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE

Rodzaj biletu

Bilet papierowy Bilet telefoniczny

Rodzaj linii Rodzaj linii

zwykła nocna, pospieszna,  
 specjalna i zwykła zwykła nocna, pospieszna,   

specjalna i zwykła

normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy 

Na jeden przejazd bez ograniczenia czasu 
i obszaru przejazdu (bez możliwości 
przesiadania)

3,20 1,60 4,20 2,10 2,80 1,40 3,80 1,90

Tabela 1

Źródło: dane MZKZG.

Rys. 2. Karty elektroniczne – nośniki biletów metropolitalnych
Źródło: dane MZKZG.

jąc taryf poszczególnych organizatorów, wsiąść do autobu-
su, tramwaju lub trolejbusu i nie martwić się o to czy ska-
sowany bilet jest właściwy. Warto pokreślić, że bilety te 
w wersji telefonicznej, są najtańszymi biletami występują-
cymi w transporcie komunalnym, o 0,20 zł tańszymi niż 
jednoprzejazdowe papierowe bilety komunalnych organi-
zatorów miejskiego transportu zbiorowego.

W tabeli 2 zostały zaprezentowane dotychczasowe wy-
niki sprzedaży biletów metropolitalnych w ujęciu ilościo-
wym i wartościowym. W latach 2008–2013 następował 
systematyczny wzrost sprzedaży biletów metropolitalnych. 
Początkowa dynamika sprzedaży w ujęciu ilościowym była 
bardzo wysoka i wynosiła w pierwszym roku prawie 100%, 
a w następnym 50%. W kolejnych latach dynamika ta się 
sukcesywnie zmniejszała. W ujęciu wartościowym w ostat-
nich dwóch latach nastąpiła stabilizacja wzrostu sprzedaży 
na poziomie około 8%. W tabeli 3 przedstawione zostały 
szczegółowe dane dotyczące sprzedaży okresowych biletów 
metropolitalnych od 2008 do 2013 roku.
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Wyniki sprzedaży biletów metropolitalnych oraz odbiór 
społeczny projektu „wspólnego biletu” potwierdziły zasad-
ność i potrzebę integracji taryfowo-biletowej. Bilet metro-
politalny skierowany jest głównie do pasażerów wykonują-
cych podróże o charakterze metropolitalnym. W świetle 
wyników badań marketingowych, co dziesiąty przejazd jest 
wykonywany na podstawie biletów metropolitalnych, a po-
siadacze tych biletów realizują na ich podstawie blisko 1,5 
miliona przejazdów miesięcznie. 

Przedstawiona na rysunkach 3 i 4 struktura sprzedaży 
metropolitalnych biletów wskazuje na relatywnie dużą 
atrakcyjność biletów umożliwiających korzystanie z oferty 
jednego lokalnego organizatora miejskiego transportu zbio-
rowego i kolei. Wśród biletów miesięcznych i 30-dniowych, 
pomimo najwyższej ceny, największą popularnością cieszy się 
jednak bilet ważny w całym miejskim transporcie zbioro-
wym i kolejowym w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Na dru-
gim miejscu z 28% udziałem znajduje się bilet metropolital-
ny stanowiący połączenie biletu sieciowego ZKM w Gdyni 
z możliwością korzystania z transportu kolejowego. Tak rela-
tywnie duży udział w stosunku do odpowiadającego mu bi-
letu sieciowego ZTM w Gdańsku połączonego z biletem na 
transport kolejowy wynika z rozmieszczenia źródeł ruchu 
w metropolii, przede wszystkim miejsc pracy i nauki.

Natomiast w strukturze sprzedaży metropolitalnych bi-
letów 24-godzinnych wyraźnie dominują z 47% udziałem 
bilety ZTM w Gdańsku w połączeniu z możliwością korzy-
stania z transportu kolejowego. Wpływ na takie wyniki 
sprzedaży w tym przypadku ma duża liczba turystów od-
wiedzających Gdańsk.

Na rysunku 5 przedstawiony został udział biletów nor-
malnych i ulgowych w sprzedaży metropolitalnych biletów 
miesięcznych i 30-dniowych oraz 24-godzinnych, umożli-
wiających korzystanie z sieci ZKM w Gdyni oraz transpor-
tu kolejowego. Struktura ta wskazuje na duże zaintereso-
wanie biletami ulgowymi. Wpływ na taką sytuację mogą 
mieć wysokie ceny biletów metropolitalnych. 

Najnowszym biletem metropolitalnym jest bilet jedno-
przejazdowy. Jest to bilet uniwersalny, umożliwiający realiza-
cję jednego przejazdu na obszarze Metropolii Zatoki 
Gdańskiej dowolnym pojazdem miejskiego transportu zbio-
rowego jednego z lokalnych organizatorów. W roku 2013 
w stosunku do roku poprzedniego sprzedaż wzrosła o ponad 
50%. Jego zaletą w wersji telefonicznej z punktu widzenia 
pasażerów jest dodatkowo wygodna forma zakupu, a z punk-
tu widzenia organizatorów lokalnych możliwość jednoznacz-
nego wskazania, czyim pojazdem została wykonana usługa. 
W przypadku tego biletu całość przychodów ze sprzedaży 
trafia do podmiotu, z którego oferty skorzystał pasażer. 
Dynamika wzrostu sprzedaży tych biletów jest największa ze 
wszystkich biletów metropolitalnych. Udział ZKM w Gdyni 
w sprzedaży tego biletu w 2013 roku wyniósł 37%. 
Przedstawiony na rysunku 6 udział procentowy poszczegól-
nych organizatorów lokalnych w sprzedaży tego biletu jest 
zbliżony do procentowego udziału tych organizatorów 
w ogólnej liczbie wozokilometrów realizowanych na terenie 
Metropolii Zatoki Gdańskiej. 

Tabela 2

Tabela 3

Sprzedaż i dynamika sprzedaży biletów metropolitalnych  
w latach 2008–2013

 Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wzrost 
2013/2008

Wielkość sprzedaży 
(tys. szt.) 97 186 274 353 409 522 440%

Wartość brutto 
sprzedaży (tys. zł.) 5 332 10 419 15 120 19 154 20 840 22 434 321%

Sprzedaż poszczególnych rodzajów okresowych biletów  
metropolitalnych w latach 2008–2013 [szt.] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 wzrost 
2013/2008

MZKZG  
– miesięczne i 30-dniowe 14691 26173 36988 43064 45219 46771 218%

MZKZG – 24h 8624 11129 14608 15416 18618 24688 186%

ZKM+kolej  
– miesięczne i 30-dniowe 10423 25316 35953 40481 41044 42062 304%

ZKM+kolej – 24h 11369 23140 35251 41104 40142 46798 312%

ZTM+kolej  
– miesięczne i 30-dniowe 9781 20204 30052 35736 35157 36561 274%

ZTM+kolej – 24h 24421 45894 71057 81114 75167 85176 249%

MZK+kolej  
– miesięczne i 30-dniowe 1442 2908 3953 5175 5816 6246 333%

MZK+kolej – 24h 3883 9542 16145 18988 17757 20397 425%

KOMUNALNY  
– miesięczne i 30-dniowe 6142 10041 12322 13952 15702 17410 183%

KOMUNALNY – 24h 1667 1888 2286 2412 2481 3058 83%

Źródło: dane MZKZG.

Źródło: dane MZKZG.

Rys. 3. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych i 30-dniowych
Źródło: dane MZKZG.

Rys. 4. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych i 30-dniowych
Źródło: dane MZKZG.
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zakres wykorzystania biletów metropolitalnych  
na terenie działania ZKM w Gdyni
MZKZG co roku przeprowadza w punktach sprzedaży bile-
tów metropolitalnych badania dotyczące wykorzystania tych 
biletów. Wyniki tych badań są przede wszystkim wykorzy-
stywane do określania poziomu dopłat do poszczególnych 
rodzajów biletów metropolitalnych. Dopłaty te pochodzą ze 
składek gmin wpłacanych do budżetu MZKZG. Stanowią 
one uzupełnienie kwot przekazywanych przez MZKZG po-
szczególnym lokalnym organizatorom miejskiego transport 
zbiorowego z tytułu udziału w przychodach ze sprzedaży 
tych biletów. Klucz podziału przychodów pomiędzy lokal-
nych organizatorów w przypadku biletów komunalnych 
i kolejowo-komunalnych wszystkich organizatorów kory-
gowany jest udziałem tych organizatorów w ogólnej liczbie 
wozokilometrów realizowanych przez pojazdy miejskiego 
transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdańskiej. 
W przypadku ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK 
Wejherowo wynosi on odpowiednio: 58, 38 i 4%. W przy-
padku metropolitalnych biletów kolejowo-komunalnych 
dwóch organizatorów całość udziału komunalnego, tj. 40% 
(60% otrzymują operatorzy kolejowi) trafia do tego organi-
zatora, którego usługi zawarte są w bilecie. 

W tabeli 4 przedstawiono ustalony na podstawie badań 
marketingowych zakres wykorzystania biletów metropoli-
talnych w sieci poszczególnych organizatorów lokalnych i u 
operatorów kolejowych. Procentowy udział miejskiego 
transportu zbiorowego organizowanego przez ZKM w Gdyni 
w obsłudze przejazdów metropolitalnych jest na relatywnie 
najwyższym poziomie w porównaniu z siecią transportu 
ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo.

Analizując dane w tabeli 4, można byłoby postulować od-
wrócenie proporcji udziału w przychodach pomiędzy organi-
zatorami komunalnymi a operatorami kolejowymi. Jednak 
analiza podziału przychodów musi, tak jak jest to w chwili 
obecnej, uwzględniać w odniesieniu do operatorów kolejo-
wych odległość przewozu, taryfę opłat oraz brak możliwości 
uzyskiwania przez nich ze Skarbu Państwa refundacji utraco-
nych przychodów z tytułu honorowania ustawowych upraw-
nień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. W przypadku 
biletów metropolitalnych taka refundacja ze Skarbu Państwa 
operatorom kolejowym nie przysługuje. 

Uszczegółowienie analizy wykorzystania biletów metro-
politalnych stanowią wyniki badań marketingowych na te-
mat średniej dziennej liczby przejazdów realizowanych na 
podstawie biletów metropolitalnych zaprezentowane w ta-
beli 5. Analiza danych zawartych w tej tabeli potwierdza 
dużą intensywność wykorzystywania przez pasażerów po-
siadających bilety metropolitalne sieci ZKM w Gdyni.

Wyniki badań wykorzystywane są do określania wysokości 
środków finansowych, które wraz z kwotą udziału w przycho-
dach przekazywane są z budżetu MZKZG do ZKM w Gdyni. 
Wysokość środków rekompensujących ZKM w Gdyni utratę 
przychodów ze sprzedaży własnych biletów spowodowaną 
umożliwieniem realizacji przejazdów w gdyńskich pojazdach 
na podstawie biletów metropolitalnych w okresie od 2008 
do 2013 roku przedstawiona została w tabeli 6.

Rys. 5. Struktura sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych i 30-dniowych oraz 
24-godzinnych ważnych w ramach sieci linii ZKM w Gdyni oraz w SKM i PR z podziałem na 
bilety normalne i ulgowe w 2013 r.
Źródło: dane MZKZG.

Rys. 6. Struktura sprzedaży jednoprzejazdowych metropolitalnych biletów telefonicznych  
w 2013 r. [%]
Źródło: dane MZKZG.

Wykorzystanie biletów metropolitalnych w sieci organizatorów  
określone na podstawie wyników badań w 2013 r. 

Rodzaj biletu
ZKM 

w Gdyni
ZTM 

w Gdańsku
MZK 

Wejherowo
SKM 

w Trójmieście
Przewozy 

Regionalne
Ogółem

Metropolitalny – 220 0,94 0,78 0,08 1,23 0,05 3,09

Metropolitalny – 110 0,78 0,51 0,05 0,92 0,02 2,27

ZTM+kolej – 186 nie dotyczy 1,39 nie dotyczy 1,07 0,05 2,51

ZTM+kolej – 93 nie dotyczy 0,91 nie dotyczy 0,64 0,03 1,58

ZKM+kolej – 186 1,53 nie dotyczy nie dotyczy 1,32 0,01 2,86

ZKM+kolej – 93 1,11 nie dotyczy nie dotyczy 0,76 0,01 1,88

MZK+kolej – 186 nie dotyczy nie dotyczy 0,92 1,46 0,00 2,38

MZK+kolej – 93 nie dotyczy nie dotyczy 0,84 0,91 0,00 1,76

Komunalny – 130 1,68 1,13 0,17 nie dotyczy nie dotyczy 2,99

Komunalny – 65 1,16 0,70 0,15 nie dotyczy nie dotyczy 2,01

Średnia dzienna liczba przejazdów w sieci poszczególnych  
organizatorów realizowana na podstawie biletów metropolitalnych 

w dniu powszednim określona na podstawie wyników badań z 2013 r.

Rodzaj biletu
Udział w przejazdach [%]

OgółemZKM 
w Gdyni

ZTM 
w Gdańsku

MZK 
Wejherowo

SKM 
w Trójmieście

Przewozy 
Regionalne

Metropolitalny – 220 30,5 25,3 2,6 39,9 1,7 100,0
Metropolitalny – 110 34,2 22,3 2,2 40,5 0,8 100,0
ZTM+kolej – 186 nie dotyczy 55,5 nie dotyczy 42,6 1,9 100,0
ZTM+kolej – 93 nie dotyczy 57,7 nie dotyczy 40,1 2,2 100,0
ZKM+kolej – 186 53,7 nie dotyczy nie dotyczy 46,1 0,2 100,0
ZKM+kolej – 93 59,3 nie dotyczy nie dotyczy 40,4 0,3 100,0
MZK+kolej – 186 nie dotyczy nie dotyczy 38,6 61,4 0,0 100,0
MZK+kolej – 93 nie dotyczy nie dotyczy 48,0 52,0 0,0 100,0
Komunalny – 130 56,3 37,9 5,8 nie dotyczy nie dotyczy 100,0
Komunalny – 65 57,7 34,9 7,4 nie dotyczy nie dotyczy 100,0

Tabela 4

Tabela 5
Źródło: dane MZKZG.

Źródło: dane MZKZG.
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ujednolicenie taryf lokalnych organizatorów miejskiego 
transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdańskiej
Pozytywnie oceniona realizacja pierwszego etapu integra-
cji taryfowo-biletowej przyczyniła się do rozpoczęcia prac 
zmierzających do wprowadzenia ujednoliconej taryfy opłat 
za usługi komunalnego miejskiego transportu zbiorowego 
w ramach transportu miejskiego organizowanego odrębnie 
przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. 
Organizatorzy ci stosowali do 2009 roku niezintegrowane 
systemy taryfowe, tj. odpowiednio: taryfę czasową, taryfę 
jednolitą – strefową i taryfę jednolitą. Efektem przepro-
wadzonych prac było uchwalenie w maju 2009 roku przez 
Zgromadzenie MZKZG, dla gmin tworzących związek, re-
komendacji taryfy w zakresie rodzajów biletów lokalnych 
i ich cen. Propozycja ta została wdrożona w Gdańsku i w 
Gdyni jeszcze w 2009 roku, a w Wejherowie na początku 
2010 roku. W ramach nowej taryfy miejskiego transpor-
tu zbiorowego przede wszystkim wprowadzono, jako pod-
stawową ofertę, bilety: na jeden przejazd, jednogodzinne 
i 24-godzinne, dla których zniesiono strefy taryfowe po-
między gminami.

Przyjęcie rekomendacji MZKZG dla ZKM w Gdyni 
oznaczało wprowadzenie biletów: 

•	 jednogodzinnych;
•	 semestralnych 4 i 5 miesięcznych występujących wy-

łącznie jako bilety imienne ulgowe ważne w obrębie 
jednej gminy (miasta) albo sieciowe;

•	 biletów 30-dniowych, stanowiących z punktu widze-
nia pasażerów alternatywę dla występujących w tary-
fie ZKM w Gdyni biletów miesięcznych.

Po wprowadzeniu w życie ujednoliconej taryfy 
w Metropolii Zatoki Gdańskiej funkcjonują te same syste-
my taryfowe w transporcie miejskim gdańskim, gdyńskim 
i, z niewielkimi odstępstwami, w wejherowskim. Uchwa le-
nie jednolitej taryfy, dzięki wprowadzeniu takich samych 
zasad taryfowych i cen, znacznie ułatwiło pasażerom podró-
żowanie po miastach Metropolii Zatoki Gdańskiej. Niestety 
nie udało się doprowadzić do integracji biletowej pomiędzy 
organizatorami i nadal bilet emitowany przez ZKM 
w Gdyni nie jest honorowany w autobusach i tramwajach 
ZTM w Gdańsku (i na odwrót). Od tej zasady obowiązują 
tylko nieliczne odstępstwa, m.in. na obszarze Sopotu. 
Dodatkowym problemem dla pasażera podróżującego po 
miastach Metropolii Zatoki Gdańskiej pozostają różne wy-
kazy osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgo-

Środki finansowe przekazane przez MZKZG do ZKM w Gdyni  
z tytułu udziału w projekcie „wspólnego biletu”[tys. zł]

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wzrost
2013/2008

Kwota 1 985 2 785 3 685 4 756 4 924 5 442 174%

Tabela 6

Źródło: dane MZKZG.

Fot. 2. Trolejbus Solaris Trollino 12M,  przystanek Wzgórze św. Maksymiliana-Figurka

Fot. 1. Autobus Solaris Urbino 12, przystanek Gdynia Dworzec Gł. PKP
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wych. Gminy prowadzą w tym zakresie własną politykę 
i posiadają swój własny katalog osób uprawnionych do ta-
kich przejazdów. 

Podsumowanie
Występowanie na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej 
wielu ośrodków miejskich implikuje jej policentryczny cha-
rakter i w rezultacie utrudnia integrację nie tylko w sfe-
rze miejskiego transportu zbiorowego, lecz także w innych 
sferach gospodarki komunalnej, mających, tak jak miejski 
transport zbiorowy, charakter sieciowy.

Problematyka integracji taryfowej transportu komunal-
nego dotyczy powiązanych ze sobą obszarów, obsługiwa-
nych jednocześnie przez co najmniej dwóch organizatorów 
miejskiego transportu zbiorowego, gdy ich oferty są wzglę-
dem siebie substytucyjne i/lub komplementarne. Wprowa-
dzenie zintegrowanych biletów stanowi istotne ułatwienie 
dla pasażerów. Zwiększa się dzięki temu ich skłonność do 
korzystania z transportu zbiorowego jako alternatywy dla 
podróży realizowanych samochodami osobowymi. 

Skomplikowanym zagadnieniem jest wybór odpowied-
niego systemu taryfowego oraz sposobu konstrukcji sa-
mej taryfy, zapewniający jej spójny i jednolity charakter. 
Kluczowe znaczenie ma jednak akceptacja przez uczestni-
ków zintegrowanego systemu zasad rozliczeń finanso-
wych związanych z realizacją projektu „wspólnego bile-

tu”. Ważne jest, aby problematykę integracji i jej efek-
tów, w tym ekonomicznych, oceniać w długim horyzoncie 
czasu. 

Przykład ZKM w Gdyni, jako uczestnika integracji ta-
ryfowo-biletowej, pokazuje, że można w tym procesie 
efektywnie uczestniczyć. Jeżeli nawet akceptacja i wdro-
żenie poszczególnych rozwiązań integracyjnych nie przy-
chodzi łatwo, to w długiej perspektywie właściwie realizo-
wana integracja taryfowo-biletowa daje wymierne korzy-
ści umożliwiające realizację polityki zrównoważonego 
rozwoju miejskiego transportu zbiorowego. Ze względu 
na funkcję transportu miejskiego w rozwoju obszarów 
metropolitalnych na efekty integracji taryfowo-biletowej 
podnoszącej atrakcyjność miejskiego transportu zbioro-
wego należy patrzeć w szerszym kontekście społecznym 
i gospodarczym.

Wprowadzenie na rynek biletów metropolitalnych 
należy uznać za rozwiązanie korzystne dla mieszkańców 
metropolii, w tym Gdyni, umożliwia bowiem zakup jed-
nego biletu na różne środki transportu zbiorowego w me-
tropolii.
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Fot. 3.Trolejbus Solaris Trollino 12T, Gdynia, pl. Kaszubski


