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Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych
w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy

Wstęp
Współczesne zarządzanie odbywające się w warunkach du-

żej dynamiki otoczenia oraz silnej presji rozwojowej, wymuszonej
wzrostem konkurencji i zwiększonymi oczekiwaniami klientów,
wymaga od menedżerów wykorzystania w procesach decyzyjnych
wszechstronnej informacji. Podejście takie stanowi istotę koncep-
cji Performance Management (PM), której poświęcony został ni-
niejszy artykuł. W literaturze anglosaskiej pojęcie performance
management występuje od wielu lat, a jego znaczenie jest stale
rozwijane. W efekcie pojawiają się nowe koncepcje i narzędzia
wspomagające stosowanie tego podejścia w praktyce gospodar-
czej. W Polsce problematyka Performance Management nie była
dotychczas przedmiotem szerszych publikacji. Nieliczne opraco-
wania prezentowały to zagadnienie wyłącznie w ujęciu zarządza-
nia finansowego w jednostkach biznesowych. Sam termin perfor-
mance management tłumaczony jest na język polski bardzo róż-
nie, jako: zarządzanie wydajnością, zarządzanie efektami, zarzą-
dzanie przez efekty, zarządzanie efektywnością, zarządzanie wy-
nikami, zarządzanie osiągnięciami czy zarządzanie dokonaniami.

PKS w Ostrowcu Św. SA, jako przewoźnik spełniający wymogi
operatora publicznego transportu zbiorowego (ptz) w świetle usta-
wy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym1

zainicjował i w ramach projektu Świętokrzyski Transfer Wiedzy –
wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki w wyniku współpracy,
której celem był transfer wiedzy pomiędzy pracownikami nauko-
wymi jako stażystami a przedsiębiorstwem2 , doprowadził do zbu-
dowania autorskiego modelu ekonomicznego, którego główne
założenia przedstawia niniejszy artykuł. Model opracowany został
w oparciu o specyfikę działalności przedsiębiorstwa przewozowe-
go świadczącego usługi transportu publicznego w świetle nowego
ładu prawnego w publicznym transporcie zbiorowym, przy wyko-
rzystaniu narzędzi Performance Management – zgodnie z metodyką
stosowaną w rachunkowości zarządczej i controllingu.

Artykuł prezentuje metodykę wdrożenia oraz możliwości wy-
korzystania narzędzi Performance Management w przedsiębior-
stwie publicznego transportu zbiorowego osób i wynikających
z nich korzyści w szczególności w kontekście wymienionych re-
gulacji prawnych.

1. Kontekst wdrożenia zasad Performance
Management w PKS w Ostrowcu Św. SA

Podjęcie działań opisanych w niniejszym opracowaniu zosta-
ło zainspirowane uchwaleniem w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym (zwanej dalej ustawą), która
stanowi implikację na grunt prawodawstwa polskiego rozporzą-
dzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w za-
kresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego3 . Przed-
miotowe akty prawne określają zasady organizacji transportu pu-
blicznego na terenie Wspólnoty oraz Polski, a także prawa i obo-
wiązki uczestników rynku ptz, w tym przede wszystkim:
· zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu

osób w ptz realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz w strefie transgranicznej,

· zasady finansowania regularnego przewozu osób w ptz w za-
kresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Ustawa obowiązuje od 1 marca 2011 r. – fakultatywnie w czę-

ści dotyczącej finansowania transportu publicznego; wymóg
obligatoryjnego stosowania przedmiotowych przepisów (rozpo-
rządzenia WE i ustawy o ptz) będzie obowiązywała od 1 stycznia
2017 r. W styczniu 2013 r. upubliczniony został również projekt
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określe-
nia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi
publicznego transportu zbiorowego, jako akt wykonawczy do
ustawy o kluczowym znaczeniu dla kalkulacji wysokości rekom-
pensaty ze środków publicznych, stanowiącej jeden z instrumen-
tów polityki transportowej zapewniających realizację koncepcji
zrównoważonego transportu. Instrument ten stosowany będzie
we wzajemnych rozliczeniach z tytułu świadczonych przez prze-
woźników (operatorów ptz) na rzecz jednostek samorządowych
(organizatorów ptz) usług przewozowych o charakterze użytecz-
ności publicznej.

Wymienione akty prawne określają m.in. szczegółowe ramy
stosowania rekompensaty gwarantującej operatorowi ptz finan-
sowanie straty z tytułu ponoszonych kosztów świadczonej usługi
przewozowej i zapewnienie tzw. rozsądnego zysku. Powinny być
one stosowane w usługach przewozowych użyteczności publicz-
nej realizowanych na rzecz społeczności lokalnych na obszarach,
gdzie prowadzenie komunikacji komercyjnej jest dla przewoźnika
ekonomicznie nieuzasadnione, a jednocześnie jest niezbędne ze
względu na istotne funkcje społeczne, jak zapobieganie wyklu-
czeniu społecznemu i marginalizacji niektórych obszarów – zwłasz-
cza wiejskich. W tym celu operator ptz powinien wydzielić w pro-
wadzonym systemie rachunkowym usługi podlegające dofinan-
sowaniu rekompensatą, od pozostałych usług, świadczonych na
zasadach komercyjnych. Ma to na celu wyodrębnienie przycho-
dów do poszczególnych usług użyteczności publicznej (kursów),
a także merytorycznie poprawne skategoryzowanie ponoszonych
kosztów bezpośrednich w odniesieniu do poszczególnych kur-
sów i właściwą alokację do nich kosztów pośrednich przy uwzględ-
nieniu rzetelnego rozliczenia kosztów pozostałych jednostek or-
ganizacyjnych przedsiębiorstwa przewozowego – wspierających
działalność przewozową.

Zbudowany model ekonomiczny spełnia wymagane uwarun-
kowania prawne i umożliwia ich systemowe stosowanie przez inne
przedsiębiorstwa transportu publicznego, otwierając im dostęp do
finansowania świadczonych usług przewozowych użyteczności
publicznej, a także przez jednostki samorządowe – ze względu na
przejrzyste precyzowanie jednego z kluczowych kryteriów wybo-
ru operatora – kalkulowanej wysokości rekompensaty oraz zapew-
nienie informacji zarządczej w zakresie prowadzonej komunika-
cji, co będzie czynnikiem mającym znaczenie dla kształtu sieci
komunikacyjnej w regionie oraz dla planowania rekompensat
w budżetach jednostek. Dodatkowym efektem zastosowania mo-
delu w przedsiębiorstwach jest reorganizacja zarządzania infor-
macją poprzez wdrożenie systemu controllingu i Performance Ma-
nagement, a zatem podniesienie jakości informacji zarządczej
w celu zwiększenia rentowności świadczonych usług przewozowych.
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Jest to nader istotne dla efektywnego zarządzania przedsiębior-
stwem przewozowym w czasie kryzysu jaki obecnie dotyka bran-
żę transportu. Niska rentowność lub całkowity brak rentowności
działalności przewozowej jest głównym problemem, z którym bo-
ryka się obecnie większość przedsiębiorstw transportu publicz-
nego. Poza uwarunkowaniami gospodarczymi i demograficzny-
mi, jednym z czynników wpływających negatywnie na osiągane
wyniki prowadzonej działalności przewozowej jest brak systemo-
wego i regularnego analizowania rentowności świadczonych jed-
nostkowych usług przewozowych. W przedsiębiorstwach realizu-
jących publiczny transport drogowy osób, zwłaszcza przedsiębior-
stwach PKS, które oprócz prowadzenia działalności stricte komer-
cyjnej pełnią również służebną funkcję na rzecz społeczności lo-
kalnej, gdzie sprawozdawczość finansowa zwykle determinowa-
na jest głównie przez prawo podatkowe i wymogi ustawy o ra-
chunkowości, dostrzegana jest potrzeba wdrożenia profesjonal-
nego systemu controllingu. Dla większości tego rodzaju przedsię-
biorstw wdrożenie na zasadach komercyjnych projektów opartych
na specjalistycznych, stosunkowo drogich systemach Business
Intelligence jest jednak zbyt kosztowne.

Opracowane narzędzie zapewnia dostęp do niezbędnej w pro-
cesach decyzyjnych wielowymiarowej informacji zarządczej. Może
ono być wspierane podstawowymi programami informatycznymi
będącymi w zasobach praktycznie każdej organizacji. Wykorzy-
stując do tego celu arkusz kalkulacyjny, nie generuje się dodatko-
wych kosztów związanych z wdrożeniem. Stworzone modele kal-
kulacyjne bazują na informacjach zgromadzonych w hurtowni
danych zasilanej z pozostałych systemów ewidencyjnych i rozli-
czeniowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Otwierają one
dostęp do pełniejszego obrazu rentowności świadczonych usług
przewozowych, co ma na celu eliminację kursów nierentownych
i tym samym podniesienie rentowności całej działalności przewo-
zowej. Na poziom rentowności podstawowej działalności w przed-
siębiorstwach przewozu osób wpływ ma również organizacja pro-
wadzonych działalności pomocniczych zaplecza technicznego (na-
prawy, diagnostyka, myjnia, magazyn paliw i części), a w ślad za
tym wysokość kosztów prowadzenia tych działalności rozliczanych
do działalności przewozowej. Zbudowany model proponuje kon-
cepcję powiązania podstawowej działalności przedsiębiorstwa
z wyżej wymienionymi procesami4  w sposób zapewniający ich
optymalizację, prowadząc do obniżenia kosztów obszarów wspar-
cia rozliczanych do działalności przewozowej.

2. Założenia i istota Performance Management
W języku angielskim termin performance oznacza zarządza-

nie wydajnością, zarządzanie efektami, zarządzanie przez efekty,
zarządzanie wynikami, zarządzanie efektywnością czy też zarzą-
dzanie dokonaniami5. Najczęściej stosowane są dwa ostatnie okre-
ślenia. M.J. Lebas określił termin performance, jako: „zorientowa-
ny na przyszłość, dostosowany do specyfiki każdej organizacji
lub indywidualności model łączący wektory wejścia oraz wyjścia”6.
Dotyczy on stosunku pomiędzy wartością poniesionych nakładów,
a wartością uzyskanych efektów dzięki tym nakładom7. Określe-
nia „wydajny biznes” używa się w odniesieniu do organizacji, któ-
ra realizuje założony przez kadrę zarządzającą zestaw celów. Drugi
sposób opisuje efektywność, jako zdolność przedsiębiorstwa do
przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz wykorzystania po-
siadanych zasobów w celu realizacji przyjętych założeń. Z kolei
J.S. Wholey interpretuje performance, jako skonstruowaną przez
społeczeństwo rzeczywistość, która istnieje tylko i wyłącznie w
umyśle ludzkim, czekając na zmierzenie i ocenę lub nie istnieje

wcale8 . Performance Management należy uznać za ewolucję con-
trollingu. Performance Management jest połączeniem współcze-
snych koncepcji zarządzania oraz zaawansowanej technologii in-
formatycznej, których celem jest modelowanie i optymalizacja pro-
cesów biznesowych zachodzących w organizacji9. Należy w tym
miejscu wyraźnie podkreślić, iż Performance Management wyko-
rzystuje oceny wszystkich wyników uzyskiwanych w organizacji,
zarówno tych „twardych”, jak i „miękkich”, finansowych i niefinan-
sowych. Z tego powodu koncepcja ta wpisuje się idealnie w zada-
nia realizowane przez kontrolera i stanowi jednocześnie wszech-
stronne narzędzie sterowania działalnością przedsiębiorstwa na
podstawie wyników osiąganych przez poszczególnych kierowni-
ków centrów odpowiedzialności.

Zastosowanie Performance Management w praktyce gospo-
darczej związane jest z korzystaniem z różnych metod zarządza-
nia, które są skorelowane z oceną wyników. Należą do nich zrów-
noważona karta wyników (Balanced Scorecard), metoda Six Sig-
ma, rachunek kosztów działań (Activity-Based-Costing – ABC10 ),
analiza ekonomicznej wartości dodanej – EVA czy teoria ograni-
czeń (Theory of Constraints)11 . W PKS Ostrowiec Św. SA w reali-
zowanym projekcie wykorzystano metodę rachunku kosztów
działań ABC12.

3. Zakres projektu i uzyskane rezultaty
Wdrożenie zasad Performance Management należy rozpocząć

od weryfikacji istniejących algorytmów przetwarzania danych kosz-
towych i zmian w systemie rachunkowości zarządczej. Sformuło-
wane cele przedsięwzięcia wskazywały jednoznacznie na koniecz-
ność doskonalenia przede wszystkim informacji pozwalającej na
właściwą alokację przychodów i kosztów do produktu finalnego –
usługi przewozowej – pojedynczego kursu. W tym celu przyjęto
realizację następujących kroków:
1. Określenie docelowych obiektów kosztowych.
2. Właściwa ewidencja przychodów, pozwalająca na ujmowanie

przychodów w poszczególnych zadaniach.
3. Wyłonienie pul zasobów i definicje rodzajów kosztów.
4. Opracowanie algorytmów alokacji i przypisywania kosztów bez-

pośrednich.
5. Wyłonienie pul kosztów pośrednich.
6. Opracowanie algorytmów alokacji kosztów pośrednich.

Określenie docelowych obiektów grupowania przychodów
i kosztów

Przedsiębiorstwa przewozowe (operatorzy publicznego trans-
portu zbiorowego) prowadzą zazwyczaj zdywersyfikowaną dzia-
łalność. Obok działalności przewozowej, w sprawozdaniach finan-
sowych wykazywane są przychody z działalności realizowanych
przez centra wsparcia, które równolegle do świadczenia usług na
rzecz działalności przewozowej wykonują działania zewnętrzne,
pozyskując dodatkową sprzedaż dla przedsiębiorstwa, w tym m.in.
sprzedaż paliw, materiałów eksploatacyjnych i części oraz szero-
ko rozumiane usługi motoryzacyjne (naprawy i remont pojazdów,
usługi diagnostyki specjalistycznej, wulkanizacyjne, mycie samo-
chodów). Dodatkowo mogą pojawiać się inne przychody związa-
ne z najmem powierzchni czy udostępnianiem infrastruktury dwor-
cowej na rzecz innych przewoźników. Zakres świadczonych usług
stanowi podstawę do wyodrębnienia centrów zysków, które będą
wykorzystywane w zadaniach Performance Management. Podsta-
wowym centrum zysków jest kurs przewozowy (dalej również jako:
zadanie przewozowe, kurs). Dodatkowo centra zysków można
definiować na poziomie innym niż zadania przewozowe, np. dla
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ewentualnych zleceń remontowych – tworzyć centra zysków na
poziomie jednostek centrum motoryzacji. Myjnia czy sprzedaż
paliw z racji mocno detalicznego charakteru sprzedaży będą sta-
nowiły centrum zysku, bez zasadności monitorowania rentowno-
ści pojedynczych transakcji.

Właściwe zdefiniowanie obiektów kosztowych jest kluczowe
z punktu widzenia możliwości prowadzenia dalszych analiz. Dla
kursu przewozowego zidentyfikowano potrzebę zastosowania co
najmniej atrybutów zdefiniowanych w tabeli 1.

Do obiektu kosztowego powinny zostać przypisane atrybuty
umożliwiające przetwarzanie danych. Atrybuty wspierają możli-
wości prowadzenia analiz PM, elastyczne przedstawianie danych
i uzyskiwanie potrzebnych informacji.

Modelowanie przychodów ze sprzedaży
Wyłonienie obiektów kosztowych pozwala na realizację

działań związanych z przypisaniem przychodów do poszcze-
gólnych z nich. Sprzedaż analizowano w układzie wypraco-
wanym w ramach najlepszych praktyk spółki, przyjmując jako
kryterium analiz kanały zbytu. Analityka sprzedaży została
zaprezentowana w tabeli 2.

Sprzedaż realizowana w kasach własnych, kasach obcych czy
kanałem internetowym dotyczy konkretnego kursu przewozowe-
go, zatem podstawowego obiektu kosztowego przyjętego w PM.
Natomiast sprzedaż dotycząca biletów miesięcznych wymaga
zastosowania dodatkowych algorytmów, oszacowania przycho-
du do zadania przewozowego. Podstawą alokacji przychodu może
być liczba odbić elektronicznych biletów miesięcznych (EM-kart)
realizowanych na poszczególnych zadaniach przewozowych. Pro-
cedura alokacji przychodów z biletów miesięcznych uzależniona
jest w dużej mierze od posiadanego przez operatora transportu
publicznego oprogramowania informatycznego i jego możliwości
generowania danych. W przypadku ograniczonych systemowo moż-
liwości przypisywania przychodów z biletów miesięcznych do po-
szczególnych kursów posłużyć należy się statystyczną metodą alo-
kacji. Podobnie w przypadku dotacji będzie ona wyliczana indywi-
dualnie w wysokości przypisanej dla każdego kursu w ślad za dany-
mi wygenerowanymi z posiadanego systemu informatycznego lub
statystycznie. Przeprowadzona identyfikacja pozwala na przypisa-

Rozliczyć je jednak należy na zadania przewozowe. Przypisanie
kosztów wynagrodzeń kierowców wraz z pochodnymi do poszcze-
gólnych kursów powinno się odbywać na podstawie ewidencji
czasu pracy. Czas związany z przejazdem będzie podstawą alo-
kacji tego kosztu na poszczególne zadania. Wątpliwością pozo-
staje czy system powinien bazować na rzeczywistych stawkach
konkretnych pracowników czy na stawkach średnich. Argu-
mentem za stosowaniem stawek rzeczywistych jest czytelność
ewidencji i różne kompetencje kierowców, a co za tym idzie i ich
wynagrodzenia.

Koszty paliwa wymagają rozliczeń. Szczególnie istotne jest tu
wykorzystanie informacji o pojeździe, który realizował zadanie
przewozowe. Dwustopniowy algorytm kalkulacji wydaje się tu naj-
lepszym rozwiązaniem. Rozliczenie kosztów paliwa na poszcze-
gólne pojazdy, a następnie na podstawie ich przebiegów na kursy
wydaje się rozwiązaniem prostym i dostatecznie odwzorowującym
zmienność procesu.

Pozostałe koszty bezpośrednie działalności przewozowej
Pozostałe koszty działalności przewozowej podzielono na dwie

grupy, koszty bezpośrednie, które są ponoszone w sytuacji, gdy
kurs jest realizowany oraz koszty pośrednie działalności przewo-
zowej. Przykłady kosztów pierwszej grupy wraz kluczem ich alo-
kacji na kursy przewozowe przedstawiono w tabeli 3.

Koszty pośrednie działalności przewozowej
Pośrednie koszty działalności przewozowej obejmują przede

wszystkim koszty związane z utrzymaniem pojazdów. W ich skład
wchodzą takie pozycje, jak amortyzacja autobusów, doliczone – wg
założeń przedstawionych dalej – koszty robocizny i materiałów zwią-
zanych z remontami i naprawami. W toku prowadzonych prac i dys-
kusji uznano, że alokacja tych kosztów na poszczególne kursy prze-
wozowe powinna sprowadzać się do ich podziału po równo na każ-
de realizowane w danym okresie zadanie przewozowe. Za takim
podejściem przemawia przekonanie, że niewłaściwym byłoby doli-
czanie do rentowności kursów kosztów w zależności od kierowane-
go na nie pojazdu. Przy podziale zadań i odpowiedzialności w kolej-
nym etapie Performance Management, taki sposób kalkulacji mógł-
by doprowadzić do unikania przez kierowników operacyjnych
angażowania nowych autobusów w realizację kursów, ponieważ
generowałyby koszty amortyzacji na tych kursach. Sytuacja ta wy-
nika z powszechnego wykorzystywania w działalności przewozo-
wej pojazdów księgowo w pełni zamortyzowanych. Przy modelo-
wym podejściu zakładającym stawki amortyzacji w pełni zgodniej
z okresem faktycznej użyteczności ekonomicznej pojazdów problem
nie wystąpiłby i można byłoby rekomendować rozliczanie kosztów
na kursy na podstawie przejechanych kilometrów. Warto w tym miej-
scu wskazać na konieczność poszukiwań właściwych metod ewi-
dencjonowania i późniejszego rozliczania kosztów pojazdów w tym
w szczególności amortyzacji. Zastosowanie naturalnych stawek
amortyzacji bazującej na przejechanych kilometrach wydaje sięnie przychodów do obiektów kosztowych

i przeprowadzenie pierwszych analiz.

Koszty bezpośrednie kursów
przewozowych

W strukturze kosztów przedsiębior-
stwa przewozowego istnieją dwie zasad-
nicze grupy kosztów bezpośrednich pali-
wo i wynagrodzenia kierowców. Pule te nie
budzą wątpliwości co do bezpośredniego
wpływu na działalność przewozową.
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kierunkiem wartym analizy. Koszty takie jak opłaty środowiskowe,
ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, podatki od środków
transportu zostają rozliczone na kursy przewozowe proporcjonal-
nie do liczby przejechanych kilometrów.

Koszty bezpośredniego wsparcia przewozów
W strukturze kosztów przedsiębiorstwa przewozowego odnaj-

dujemy koszty bezpośredniego nadzoru i zarządzania działalno-
ścią przewozową. Pule tych kosztów stanowią zarówno wynagro-
dzenia dyspozytorów, menadżerów operacyjnie koordynujących
działalność przewozową, pracowników realizujących zadania ad-
ministracyjne dotyczące przewozów rozliczania czasu pracy kie-
rowców itp, utrzymanie systemów informatycznych wspierających
przewozy. Utworzona z tych tytułów pula jest rozliczona po równo
na każdy aktywny kurs przewozowy. Przyjmuje się tu uproszczo-
ne założenie, że każdy z kursów wymaga takiego samego zaan-
gażowania ze strony bezpośredniego nadzoru i administracji.
Oczywiście w miarę rozwoju systemu możliwe jest wdrażanie bar-
dziej zaawansowanych metod kalkulacji, analiza realizowanych
działań i wdrażanie kalkulacji typu Activity Based Costing w tym
obszarze. Pamiętać jednak należy o generalnej zasadzie przy wdra-
żaniu tego typu rozwiązań, że koszt pozyskania informacji nigdy
nie powinien być wyższy niż jej użyteczność.

Dworce autobusowe i koszty obszarów wsparcia
Przedsiębiorstwa przewozowe są zobowiązane – dla zapew-

nienia ciągłości swoich działań przewozowych i przede wszyst-
kim bezpieczeństwa pasażerów – do utrzymywania i rozwijania
infrastruktury motoryzacyjnej13 . Centra motoryzacji organizowa-
ne przy przewoźnikach obejmują zazwyczaj: stację paliw, stację
obsługi pojazdów, stację diagnostyczną, sklep i magazyn części
zamiennych, myjnię. Idea Performace Management nakazywała-
by dążenie do przekształcania tych zwykle traktowanych jako cen-
tra kosztów obszarów w wewnętrzne centra zysków. Takie ujęcie
zapewnia dążenie do samodoskonalenia, gwarantuje pełną czy-
telność i obiektywność rozliczeń, niezmiernie istotną z punktu wi-
dzenia wdrażanych regulacji prawnych. Centra kosztów zostają
przekształcone w centra zysków, które realizują działania głównie
wewnętrznie na rzecz działalności przewozowej oraz zewnętrz-
nie. Rozliczenia pomiędzy obszarami centrum motoryzacji a dzia-
łalnością przewozową odbywają się podobnie jak w przypadku
zleceń zewnętrznych, na tych samych stawkach i zasadach. Roz-
liczenia wewnętrzne są dokonywane w systemie rachunkowości
zarządczej tak, że w efekcie możliwe jest dokładne monitorowa-
nie efektu finansowego centrów. W analogiczny sposób można
podejść do rozliczania kosztów dworców autobusowych i innej
infrastruktury okołoprzewozowej.

Kalkulacja rozsądnego zysku
Wdrażane przepisy prawa wskazują, że przewoźnikowi przy

kalkulacji rekompensaty za realizację kursów przysługuje prawo
do rozsądnego zysku. W projekcie rozporządzenia Ministra Fi-
nansów w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego
zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbio-
rowego wskazano, że przy kalkulacji należy uwzględnić iloczyn
wartości bieżącej kapitału zaangażowanego i odpowiedniej sto-
py zwrotu. Wskazana definicja jednoznaczne odsyła do koncep-
cji Value Based Management i zasad kalkulacji stosowanych
w miernikach VBM, zysku ekonomicznego lub EVA w szczególno-
ści. Realizacja wskazanych przez projekt rozporządzenia postula-
tów rodzi jednak wiele praktycznych wyzwań. Przede wszystkim

niezbędna jest analiza bilansu przedsiębiorstwa przewozowego
celem określenia kapitału zaangażowanego. Należy to czynić
zgodnie z metodyką VBM, dokonując stosownych korekt warto-
ści księgowych, jeśli jest to zasadne. Kapitał zaangażowany po-
winien uwzględniać aktywa pomniejszane o zobowiązania słu-
żące bezpośrednio realizacji działalności operacyjnej, niezależ-
nie od źródeł ich finansowania. Kolejnym wyzwaniem jest okre-
ślenie, jaka część z kapitału zaangażowanego może zostać przy-
pisana do działalności przewozowej. W odniesieniu do kosztu
kapitału można prowadzić podobne jak w przypadku kosztów
działalności operacyjnej procedury rozliczania, w szczególności
podejście procesowe. Problemem trzecim jest dobór adekwat-
nej do ryzyka prowadzonej działalności stopy zwrotu. Można
zastosować tu arbitralne stopy zwrotu pojawiające się w regula-
cjach prawnych ewentualnie zastosować metodykę wyznacza-
nia średnioważonego kosztu kapitału (WACC) dla przedsiębior-
stwa przewozowego, odwołując się do benchmarków rynkowych.
W analizowanym przypadku dokonano oszacowania kapitału za-
angażowanego działalności przewozowej, wyznaczono oszaco-
waną na podstawie benchmarków stopę zwrotu oczekiwaną przez
inwestorów oraz wyznaczono określony kwotą zysk ekonomicz-
ny, przyjmując go jako ekwiwalent „rozsądnego zysku”, który po-
winno uzyskiwać analizowane przedsiębiorstwo, by zapewnić
wartość dla właściciela i z punktu widzenia rynku kapitałowego
zdolność do długoterminowego przetrwania. Na podstawie wy-
znaczonej kwoty rozsądnego zysku oszacowano rentowność
ekonomiczną rozumianą jako iloczyn rozsądnego zysku i przy-
chodów ze sprzedaży. Tak wyznaczoną stopę zastosowano do
kalkulacji rozsądnego zysku w przypadku deficytowych kursów
przewozowych użyteczności publicznej.

Architektura systemu Performance Management
Wykorzystanie Performance Management wymaga wsparcia

przez technologie informatyczne. Konieczne jest bowiem przetwa-
rzanie dużych zbiorów danych, generowanie wielowymiarowych
zestawień wspierających analizy. Analizowane przedsiębiorstwo
cechował bardzo duży stopień informatyzacji. Gromadzi ono sze-
roki zakres zarówno danych finansowych, jak i ilościowych doty-
czących realizacji kursów przewozowych czy czasu pracy kierow-
ców. Jako zasadnicze źródło trudności należy wskazać funkcjo-
nowanie wielu rozproszonych systemów. Wyzwaniem przy
wdrażaniu Performance Management było przede wszystkim
strukturalizowanie danych, zapewniające ich spójność i możli-
wości swobodnego przetwarzania. Na rysunku 1 przedstawiono
zastosowany schemat postępowania. Źródłem danych były sys-
temy funkcjonujące w spółce. Po dokonanej strukturalizacji danych,

Rys. 1. Struktura przetwarzania danych w systemie Performance
Management
Źródło: opracowanie własne.



AUTOBUSY22

opracowaniu słowników danych, wyeliminowaniu powtórzeń i nie-
zgodności utworzono w oparciu o arkusz kalkulacyjny i narzędzia
SQL minihurtownię danych, gromadząc najistotniejsze z punktu
widzenia PM informacje pochodzące z różnych systemów w jed-
nej spójnej strukturze. W oparciu o te same narzędzia zbudowa-
no algorytmy rozliczające koszty, odwzorowując przedstawione
wcześniej wnioski i propozycje.

Narzędzie w postaci arkusza kalkulacyjnego okazało się
wystarczające dla realizacji założonych celów i jednocześnie
nie generuje dodatkowych kosztów licencji i utrzymania po
stronie spółki. System w satysfakcjonującym czasie pozwala
na uzyskiwanie danych w oczekiwanych przekrojach. W za-
projektowanym systemie opracowano zarówno zdefiniowane
raporty dynamiczne o stałej strukturze, stosując przetwarza-
nie danych bazujące na ciągach znaków oraz w pełni dyna-
miczne raporty o zmiennym zakresie danych i strukturze wy-
korzystujące tabele przestawne.

Zasadniczą trudnością przy wdrażaniu w życie PM jest praca
z danymi. Należy pamiętać, że jakość analiz i formułowanych wnio-
sków zależy wprost od jakości danych wejściowych. Wszelkie
zaniedbania, niestaranności pojawiające się na poziomie syste-
mów dziedzinowych, na wejściu do systemu zwielokrotniają się
na jego wyjściu. Właściwa architektura danych oraz dbałość każ-
dego z pracowników o prawidłowość i rzetelność gromadzonych
informacji źródłowych zapewnia możliwość racjonalnego wniosko-
wania i w efekcie doskonalenie wyników przedsiębiorstwa.

Rezultaty
Najistotniejsze rezultaty wypracowane w ramach wdrożenia

PM w PKS w Ostrowcu Św. SA obejmują:
o opracowanie systemu controllingu operacyjnego,
o strukturalizację danych źródłowych umożliwiającą wykorzysta-

nie potencjału informacji, które przedsiębiorstwo gromadzi,
o opracowanie narzędzi do raportowania i analizowania  centrów

kosztów i zysków,
o opracowanie narzędzi do kalkulacji kosztów i wyznaczania ren-

towności kursów,
o analizy rentowności kursów i kierunki działań strategicznych.

Nowe spojrzenie na przychody i koszty przedsiębiorstwa umoż-
liwiło wprowadzenie rachunku pokryć finansowych, który jest naj-
bardziej syntetycznym raportem PM pozwalającym na wgląd,
z finansowego punktu widzenia, w logikę budowania wyniku
i wartości przedsiębiorstwa przewozowego. Rachunek pokryć

finansowych nazywany niekiedy rachunkiem marż to zarządcze
spojrzenie na rachunek zysków i strat. Zostają zdefiniowane kolej-
ne szczeble wyniku finansowego pokryć finansowych, które pre-
zentują przychody i koszty w sposób najlepiej oddający organiza-
cję i sposób zarządzania przedsiębiorstwem. W przypadku przed-
siębiorstwa przewozowego modelowy układ rachunku pokryć fi-
nansowych został zaprezentowany w tabeli 4.

Pokrycie finansowe I obejmuje koszty bezpośrednie kursów
przewozowych. Pokrycie II to zarówno przychody jak i koszty bez-
pośredniego wsparcia przewozów oraz dworców autobusowych.
Jako centrum motoryzacji (PF III) przyjęto wyniki osiągane przez
obszary wspierające, takie jak stacje serwisowe, diagnostyczne
czy stację paliw. Jako ostatnie pokrycie finansowe zaprezentowa-
no koszty o charakterze zarządczym i ogólnym. Na poszczegól-
nych pokryciach finansowych są prezentowane uzyskiwane przy-
chody i koszty. System PM umożliwia oczywiście dostęp do do-
wolnej analityki przedstawionych danych. W łatwy sposób wyko-
rzystując zaprojektowany system, można wygenerować analityki
czy to rodzajowe pozwalające na wniknięcie w dowolny rodzaj
kosztów czy to podmiotowe pozwalające rozbić informacje do po-
jedynczego kursu przewozowego czy komórki organizacyjnej.

Słownikowanie i strukturalizacja danych na poziomie syste-
mów dziedzinowych spowodowała zdecydowany wzrost ich spój-
ności, skróciła czas dostępności i możliwość dalszego przetwa-
rzania i wykorzystania. W wyniku doskonalenia procedur ewiden-
cji udało się pozyskać większość danych pierwotnie uznanych za
niedostępne. Zasadniczą korzyścią na tym etapie prac jest łatwość
i szybkość w dostępie do danych. Dzięki utworzeniu minihurtowni
danych użytkownik systemu może dowolnie definiować raporty
w zależności od potrzeb czy osobistych preferencji. Dotychczas
opracowywanie analiz zarządczych niejednokrotnie oznaczało ko-
nieczność ręcznego wpisywania danych do zdefiniowanych ukła-
dów, co oznaczało wielką czasochłonność i bardzo duże ryzyko
błędów, późniejsze zmiany raportów lub ich uaktualnianie ozna-
czało rozpoczęcie pracy od nowa. System PM bazujący na hur-
towni zapewnia automatyczne przygotowywanie raportów w cza-
sie rzeczywistym pełną elastyczność raportowania i możliwości
drillowania danych.

W ramach wdrożonych raportów przygotowano analizatory
kosztów i przychodów dla każdej komórki organizacyjnej wyod-
rębnionej w zakładowym planie kont. Wdrożono szereg przekro-
jów analiz kosztów. Wyniki centrów motoryzacji, dworców auto-
busowych czy kosztów ogólnych mogą być analizowane przez
osoby nimi zarządzające bez konieczności logowania do syste-
mu transakcyjnego czy posługiwania się papierowymi raportami.

Efektem przeprowadzonych prac było opracowanie analiza-
tora rentowności kursów przewozowych. Układ raportu zaprezen-
towano w tabeli 5.

W oparciu o zdefiniowany model, do każdego kursu przewo-
zowego przypisane zostały przychody wg wskazanej wcześniej
analityki, alokacje poszczególnych grup kosztów bezpośrednich,
narzuty kosztów wsparcia przewozów, utrzymania infrastruktury
oraz KOZ. Dodatkowo dla kursów użyteczności publicznej doko-
nano kalkulacji rekompensaty z uwzględnieniem propozycji kal-
kulacji rozsądnego zysku w oparciu o zdefiniowaną rentowność
ekonomiczną.

Dane dotyczące kursów mogą być dowolnie przetwarzane.
Możliwe jest generowanie raportów wg linii przewozowej, wg rela-
cji, przygotowywanie zestawień dla dowolnie definiowanych grup
kursów. W wielu przypadkach możliwe jest uzupełnianie danych
finansowych o analityki ilościowe i jakościowe, typu kilometr,
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czas jazdy, itd. Przykładowo koszty zużycia paliwa mogą zostać
rozbite na poszczególne pojazdy, które na kursie realizowały za-
dania przewozowe.

Przedstawione układy danych otwierają nieograniczone moż-
liwości w zakresie analizy, wnioskowania. System PM umożliwia
poszukiwanie źródeł wzrostu efektywności operacyjnej, obnaża
obszary nieefektywne i wymagające pilnego doskonalenia. Zakres
analiz zależy od indywidualnej koncepcji osób zarządzających
i może obejmować takie elementy jak wewnętrzny benchmarking,
reingeenring procesów. Na rysunku 2 zaprezentowano tzw. krzywą
wieloryba kursów przewozowych, klasyczne narzędzie wizualiza-
cji efektów uzyskiwanych w wyniku wdrożenia PM. Krzywa w czy-
telny sposób ukazuje sferę najbardziej rentownych kursów, które
dziś konsumują marżę przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Wdrożone w PKS w Ostrowcu Św. SA rozwiązania wypraco-

wane na bazie arkusza kalkulacyjnego Excel spełniają kryteria
dostępnych na rynku zaawansowanych systemów generowania
informacji zarządczej w zakresie zapewnienia oczekiwanej – do-
stosowanej do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa przewozowe-
go informacji. Dokonane strukturalizacje danych oraz zapropono-
wane mechanizmy ich przetwarzania, w ślad za zawartymi poro-
zumieniami o dalszej współpracy, stanowić mogą punkt wyjścia

do dokonywania kolejnych, bardziej zaawansowanych technolo-
gicznie wdrożeń profesjonalnych narzędzi przetwarzania danych
typu ERP. Opracowane narzędzia umożliwiają szybkie i dynamiczne
przetwarzanie danych finansowych wraz z propozycjami układów
prezentacji, które w zależności od zapytań zadanych przez użyt-
kownika prezentują niezbędne do analizy wyniku. Generowane
informacje zwiększają trafność podejmowanych decyzji zarząd-
czych w zakresie prowadzonej komunikacji (działalności przewo-
zowej) oraz organizacji procesów pozostających na styku z usłu-
gami przewozowymi, istotnie skracając proces przygotowania
analiz będących podstawą podejmowania decyzji w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Dotychczas w PKS w Ostrowcu Św. SA sto-
sowano tradycyjne, wymagające znacznych nakładów czasu
i zaangażowania zwykle kilku osób, metody sprawozdawcze. Za-
tem wdrożenie opracowanego narzędzia istotnie poprawia efek-
tywność zadań realizowanych w obszarze procesu zarządzania
finansami w przedsiębiorstwie, stanowiąc innowacyjność proce-
sową na skalę spółki. Opracowany model jest uniwersalny do sto-
sowania w skali branży transportu osób w oparciu o zasady usta-
wy o ptz ustanawiającej nowy ład komunikacyjny w kraju w tym
w obszarze finansowania przewozów o charakterze użyteczności
publicznej począwszy od 2017 r., co stanowi o innowacji proceso-
wej na skalę branży publicznego transportu zbiorowego. Na ba-
zie wdrażanych przepisów operatorzy transportu publicznego
obowiązani są do kalkulacji rentowności kursów użyteczności
publicznej w oparciu o model rentowności, wykorzystując zasady
stosowane nie tylko w rachunkowości finansowej, ale również ra-
chunkowości zarządczej. Wypracowane procedury przetwarzania
danych kosztowych pozwalają na śledzenie ścieżek przepływu
kosztów przez organizację i wyznaczenie pełnego kosztu realiza-
cji zadań przewozowych z uwzględnieniem ich specyfiki i kom-
pletnego spektrum zużywanych zasobów, co ma kluczowe zna-
czenie z punktu widzenia wyliczenia rekompensaty14.

Podejście controllingowe do rozliczania kursów przewozo-
wych i wprowadzenie podejścia procesowego jako rozwiązanie
innowacyjne wyróżnione zostało nagrodą Novator 2012 w dzie-
dzinie Innowacyjna inwestycja w usługach w kategorii dużych
firm15. Zrealizowane dotychczas prace oraz przeprowadzony
audyt możliwości wykorzystania modelu do operacyjnego, tak-
tycznego i strategicznego sterowania działalnością spółki, wska-
zuje na możliwość pełnego wdrożenia zaproponowanej w PKS
w Ostrowcu Św. SA koncepcji Performance Management, które
należy uznać w świetle badań literaturowych i empirycznych za
opracowanie innowacyjne, co potwierdzone zostało stosowną
przywołaną opinią niezależnej jednostki naukowej. Rozwiązanie
może być z powodzeniem wykorzystywane w innych podmio-
tach prowadzących działalność przewozową o charakterze uży-
teczności publicznej jak również przez organizatorów publicz-
nego transportu zbiorowego.
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Rysunek 2. Przykładowa krzywa wieloryba kursów przewozowych
Źródło: opracowanie własne.
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