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Potrzeba zmiany nazwy przedsiębiorstwa
może wynikać z wielu przyczyn. Do nich zali-
czyć należy przede wszystkim przyczyny wy-
nikające z zaistniałych i zachodzących zmian
własnościowych, które związane są w przy-
padku Przedsiębiorstw Komunikacji Samo-
chodowej z ich prywatyzacją bądź komunali-
zacją. Ważną przyczyną jest także przynależ-
ność Polski do Unii Europejskiej. Dla firm
transportowych takich jak PKS przynależność
ta niesie za sobą wiele wymogów, m.in. wyni-
kających z ustawy o publicznym transporcie
drogowym. Zdarzają się także sytuacje, gdy
unijne przepisy wymuszają na firmach zmia-
nę nazwy, ponieważ zakazują używania
w nazwie firm morfemów „eco” eko” i „bio”.
Nie dotyczy to jednak przedsiębiorstw PKS.
Zmiana nazwy przedsiębiorstwa często jest
ucieczką od przeszłego wizerunku i ma wy-
tworzyć nową wartość.

Jednym z podstawowych powodów zmia-
ny nazwy jest fakt, że mimo wysokiej rozpo-
znawalności marki usługi PKS poleca niewielki
odsetek osób rozpoznających tą markę
(rys. 1). Skłonność do polecania usług jest
znacznie niższa w przypadku przedsiębiorstw
PKS niż małych prywatnych przewoźników re-
alizujących przewozy busami. Tymczasem
skłonność do polecania usług innym osobom
jest przejawem lojalności konsumenta wobec
przedsiębiorstwa. Lojalność jest zazwyczaj
rozpatrywana w dwóch ujęciach, tj. jako skłon-
ność klientów do:
o wielokrotnego korzystania z oferty przed-

siębiorstwa;
o podejmowania innych działań niż zakup,

ale także korzystnych z punktu widzenia
interesów przedsiębiorstwa (np. rozpo-
wszechnianie pozytywnych informacji
o przedsiębiorstwie i jego produktach)1.
Lojalność jest istotnym czynnikiem popra-

wy sytuacji rynkowej i finansowej przedsię-
biorstw2. Badania prowadzone przez T. Dyra
wskazują jednak, iż stopień znajomości marki
i ofert przewoźników nie jest tożsamy z ich ak-
ceptacją i wyborem. Wysoki stopień znajomości

ofert transportu wykonywanego przez przed-
siębiorstwa PKS nie przekłada się bowiem na
częstość ich wyboru. Najczęściej wybieranym
środkiem transportu jest własny samochód –
taki wybór deklaruje ponad 61% responden-
tów. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż po-
nad 90% podróżnych, mających możliwość
korzystania z własnego samochodu, z tej
możliwości korzysta w codziennych dojaz-
dach do pracy i w zaspokajaniu innych po-
trzeb przewozowych. Szczegółowy rozkład
wskazań na wybierane środki transportu za-
wiera rysunek 1. Na rysunku tym, jako „wy-
bór środka transportu – ogółem” przedstawio-
no wskazania tych respondentów, którzy za-
deklarowali korzystanie z analizowanych środ-
ków transportu; „wybór środka transportu –
ze znanych” obejmuje udział na wybrany śro-
dek transportu w odniesieniu do zadeklaro-
wanej możliwości skorzystania z danego środ-
ka transportu. Nie jest to jednak, wybór z rze-
czywiście istniejącej możliwości, lecz wybór
z możliwości, które są znane podróżnemu3.

Z danych przedstawionych na rys. 2 wy-
nika, że możliwość skorzystania z usług PKS
spadła o ok. 15%, co jest porównywalne je-
dynie z przewozami kolejowymi, podczas gdy
zauważalny jest wzrost korzystania zarówno
własnego samochodu (o 17%) i busów (5%).

Przedstawione powyżej wyniki mogą
wskazywać na nieskuteczność realizowanej
polityki transportowej. Może to być także wy-
nikiem niedostosowania oferty do potrzeb
i preferencji podróżnych. W tym aspekcie na-
leży również wskazać na motywy postępowa-
nia podróżnych na rynku przewozów pasa-
żerskich, które znajdują odzwierciedlenie
w postulatach przewozowych. Postulaty prze-
wozowe wyrażają oczekiwania użytkowników
transportu wobec usług przewozowych, a do
najważniejszych należy zaliczyć:
Z bezpieczeństwo,
Z czas podróży,
Z punktualność,
Z komfort,
Z standard usług dodatkowych4.

Czy istnieje potrzeba zmiany nazwy PKS?
Andrzej Abramowicz

W wyniku prywatyzacji wiele przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej znika z mapy kraju. Jedne zostają
kupione przez większe firmy transportowe inne przejmowane są przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Przed-
siębiorstwa PKS są też likwidowane. Co dzieje się z nazwą PKS po zmianie właściciela? Dlaczego często następuje zmiana
nazwy? Dlaczego gigant – PKS znany w całym kraju i za granicą miałby zmieniać wizerunek? Dlaczego równolegle z nowym
logo – nazwą nie może funkcjonować marka PKS? Próbę odpowiedzi na te pytania zawiera niniejszy artykuł.

Rys. 1. Skłonność do polecania usług przewozowych innym osobom
Źródło: T. Dyr., Czynniki rozwoju rynku …, dz. cyt., s. 192.
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Spośród pięciu wymienionych powyżej
postulatów przewozowych w odniesieniu do
PKS jedynie punktualność jest postulatem
kojarzonym pozytywnie. PKS postrzegany
jest jako przewoźnik z przestarzałym i awa-
ryjnym taborem, który w niewielkim stopniu
potrafi zapewnić wymagany komfort usług.
Warto zauważyć również, iż w przypadku
PKS nie występuje w ogóle postulat standar-
du usług dodatkowych. Obecnie, gdy istnie-
je olbrzymia potrzeba sprawnego, bezpiecz-
nego i komfortowego przemieszczania się
kilka razy w tygodniu oferta PKS postrzega-
na jest jako niewystarczająca. Kojarzona jest
raczej z długotrwałą, mozolną, niewygodną
podróżą, aniżeli z szybkim i przyjemnym
przejazdem. Dzieje się tak pomimo wysiłków
wielu przedsiębiorstw PKS zmierzających do
sprostania oczekiwaniom potencjalnych
klientów. W tej sytuacji PKS jest marką utoż-
samianą z usługą niskiej wartości, z której
korzysta się w ostateczności.

Utrzymywanie starej marki jest kosztow-
ne. Jest raczej pewne, że te same usługi
świadczone pod nową marką będą lepiej po-
strzegane przez klientów niż pod nazwą PKS.
Nasuwa się wniosek, że zmiana nazwy powin-
na wynikać z chęci odejścia od słabego ryn-
kowo wizerunku firmy transportowej jaką jest
PKS. Inną przesłanką do wprowadzenia no-
wej nazwy jest postępująca systematyczna
utrata rynku na rzecz:
o małych podmiotów operujących na rynku

transportowym, które oferują wycinkową
usługę komunikacyjną na tzw. zasadzie
„odjazd 5 minut przed PKS” oraz „kursu-
jemy tylko na wysoko rentownych liniach”.

o dużych firm zagranicznych dysponujących
kilkuset a nawet kilkutysięczną flotą auto-
busów operujących na rynkach europej-
skich, w tym w Polsce.
Należy przypomnieć, że przedsiębiorstwa

PKS kojarzone są głównie z usługami użytecz-
ności publicznej. Notowały spadek liczby użyt-
kowników tych usług, ze względu na znaczny
wzrost samochodów osobowych (obecnie co
drugi mieszkaniec kraju ma samochód oso-
bowy – rys. 3) oraz pojawienie się nieuczci-
wej konkurencji, a także dowolność w wyda-
waniu zezwoleń dla małych podmiotów trans-
portowych działających według zasady poda-
nej wyżej. Również konkurencja ze strony du-
żych firm powoduje odpływ pasażerów
z przedsiębiorstw PKS.

Istotnym argumentem za zmianą nazwy
jest zjawisko wchłaniania kolejnych PKS
przez duże firmy transportowe. W ostatnim
okresie w ramach prywatyzacji Ministerstwo
Skarbu Państwa sprzedało wiele przedsię-
biorstw PKS, które weszły w skład dużych
firm. Należą do nich: Mobilis, Arriva, PKS 2

(Polska Komunikacja Samochodowa). Ponad-
to powstała duża firma autobusowa Polski
Bus, która eksploatuje 68 dalekobieżnych
autobusów na kilkunastu liniach krajowych
i zagranicznych, a planuje flotę wielkości 200
autobusów5. Firmy te działają zarówno na
rynku rajowym, jak i międzynarodowym.
W konsekwencji postrzegane są jako „coś
lepszego” niż PKS.

Inaczej uważa firma Retail Provider, wła-
ściciel Polskiej Komunikacji Samochodowej
PKS 2, do której należą PKS Olsztyn, PKS Sie-
dlce, PKS Kielce, a wkrótce być może PKS
Warszawa. Właściciel funduszu private equ-
ity Retail Provider chce przywrócić dawną
świetność Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej. Okazuje się więc, że nie dla wszyst-
kich marka PKS jest stracona6.

Popularność skrótu PKS wykorzystali
również niektórzy przedsiębiorcy prywatni,
którzy tworząc nowe firmy, nadali im nazwy
pozwalające na stworzenie takiego skrótu.
Przykładowo firma Prywatna Komunikacja
Samochodowa, K.A.R. Szostek (skrót PKS
Straszydle) ze wsi Straszydle w wojewódz-
twie podkarpackim7.

Dla zrozumienia potrzeby zmiany nazwy
firmy warto prześledzić wydarzenia jakie na-
stępowały w firmie Mobilis sp. z o.o. Firma ta
jest właścicielem 10 spółek PKS na terenie
kraju. Obsługuje regionalne, międzymiastowe
i dalekobieżne linie autokarowe, a także war-
szawskie, krakowskie, bydgoskie autobuso-
we linie miejskie oraz toruńskie linie podmiej-
skie. Flota krajowa spółki to ponad 1,5 tys.
autobusów i autokarów. Mobilis obok nazwy

Rys. 2. Wybór środka transportu w przewozach regionalnych
Źródło: T. Dyr., Czynniki rozwoju rynku …, dz. cyt., s. 142.

Rys. 3 Liczba samochodów osobowych w Polsce na 1000 mieszkańców.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i GUS.
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spółki umieszcza jeszcze nazwę PKS. Mobilis
jest właścicielem spółki EBS Transportation BV,
która obsługuje komunikację miejską na te-
renie Holandii. Sam Mobilis należy do spółki
Egged, największego przewoźnika autobuso-
wego w Izraelu.

Nieco inaczej następowały zmiany w firmie
Veolia, obecnie Arriva. Arriva sp. z o.o. przejęła
firmę Veolia Transport Warszawa. Pierwszą in-
westycją firmy Veolia był zakup w 1998 r. udzia-
łów w spółce Rapid Bus sp. z o.o. w Warsza-
wie, wykonującej drogowe przewozy osób
w komunikacji miejskiej i podmiejskiej na te-
renie aglomeracji warszawskiej. Firma Rapid
Bus w toku swojej działalności zmieniła na-
zwę na Veolia Transport Warszawa. W ciągu
kolejnych lat grupa Veolia powiększała się
o kolejne przedsiębiorstwa i obecnie posiada
w swojej grupie 14 dawnych PKS. W maju
2010 r. nastąpiło połączenie spółki Veolia
Transport sp. o.o., jako spółki przejmującej
z pozostałymi spółkami operacyjnymi grupy.
W czerwcu 2013 r. Veolia stała się częścią
Grupy Arriva, która świadczy usługi transpor-
tu pasażerskiego w 15 krajach Europy (Cze-
chy, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Holandia,
Malta, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Polska,
Portugalia, Serbia, Węgry, Włochy, Wielka
Brytania). W sierpniu 2013 r Veolia Transport
sp. z o.o. zmieniła nazwę na Arriva sp. z o.o.
Obecnie działalność operacyjną Arriwa pro-
wadzi w Polsce jako jedna spółka z 17 od-
działami w kraju.

Poza wizerunkiem niebagatelne znacze-
nie dla zmiany nazwy i marki ma reputacja
przedsiębiorstw PKS, które były w naszym
kraju monopolistą. Monopol i arogancja firmy
wobec klientów skutkowała wzrostem liczby
niezadowolonych z jej usług pasażerów i la-
winą skarg. Zmiana nazwy staje się koniecz-
nością zarówno wizerunkową, jak i biznesową.
Powinno to pomóc w migracji oferty PKS do
bardziej uznanej, zmienionej marki krajowej,
a może i międzynarodowej. Przykładem może
być Gryfita – nowa marka linii dalekobieżnych
PKS Słupsk SA. Zmiana ta spotkała się z róż-
nymi opiniami internautów. Oto niektóre (za-
chowano styl i ortografię):
o Trzeba zrozumieć, że PKS kojarzy się ze starą

rozklekotaną H9 (mowa tu o autobusach

marki Autosan, przyp. autora) na lokalnych
liniach. Dlatego niektóre PKS-y na pośpiesz-
nych wprowadzają nowe marki w celu za-
tarcia tego niesmaku. Kiedyś w jakiś bada-
niach wyszło, że ludzie jadą PKS-em tylko
dlatego że nie mają czym innym i że jest to
najgorzej kojarzona marka…. Dla przecięt-
nego pasażera może to być zupełnie inne
odczucie niż dla miłośnika bo przeciętny
pasażer zobaczy, że zamiast PKS-u jedzie
coś innego w domyśle mając, że pewnie ten
zły i dziadowski PKS się wycofał a teraz bę-
dzie jeździć ktoś inny.

o Co to znaczy „nowa marka”? Moim zdaniem
jest to kompletnie nietrafiony pomysł PKS.
Markę PKS SŁUPSK miał jasno rozpozna-
walną, teraz jedzie takie coś i ludzie w War-
szawie nie wiedzą czy to Szczecin czy
Gdańsk (nie każdy się zna na rejestracjach).
Słupsk stracił promocje. Jak jedzie autobus
z dalekiego miasta i ma na burcie napisaną
nazwę tegoż miasta to wiadomo skąd jest
i od razu rzuca się w oczy miasto. PKS-u
chyba na siłę chce zrobić innowację tylko
nie tam gdzie trzeba.

o Ja nie wiem o co wam chodzi. Np. PKS Bia-
łystok też ma inną nazwę dla pojazdów ko-
munikacji dalekobieżnej (PKS Express),
i ZTCW to problemów brak. O ile dobrze
się rozreklamują, porządnie oznaczą swo-
je wozy i konkretnie odróżnią je od reszty,
to może i coś z tego będzie.

o No właśnie, najlepsze jest to, że jednego
dnia jedzie autobus PKS-u z logiem „Gryfi-
ta”, a drugiego autobus PKS-u bez loga
„Gryfita”. I teraz ktoś niezorientowany po-
wie, czyj to w końcu autobus.

o W tym biznesie i tak liczy się cena! Albo
zmienia się całą nazwę, albo w ogóle” ma
znaczenie dla podejmowania decyzji jak
przeprowadzić zmianę? Owszem można
przyznać rację dla takich stwierdzeń jed-
nak są to stwierdzenia laika bowiem do
zmiany nazwy należy podejść w sposób
kompleksowy. Nie zawsze liczy się niska
cena czego przykładem jest polityka ceno-
wa firmy Polski Bus, w której cena jest za-
leżna od popytu. Efektem takiej polityki ce-
nowej są autobusy zapełnione do granic
możliwości. Pamiętać należy o tym, że zmia-
na nazwy dokonywana jest w określonym
celu a właściwie celów a jednym z nich jest
rentowność8.
Ciekawym przykładem zmiany nazwy (re-

amingu) jest Nissan, który w latach 70. XX
wieku powrócił do swojej starej marki Datsun,
której używał po II wojnie światowej. Japoń-
czycy zapowiedzieli ponowną zmianę nazwy
na Nissan, jako powrót do wcześniejszych
wartości. Niedawno Nissan ogłosił powrót
marki Datsun. Tym razem to reaktywacja marki

a nie zmiana. Ma ona zostać wprowadzona
równolegle obok marki Nissan na rynki Bra-
zylii, Rosji, Indii i Chin. Celem takiego zabie-
gu jest używanie do brantowania tanich aut,
na które na rosnących rynkach jest coraz więk-
szy popyt. Taka strategia chroni wizerunek
marki Nissan. Gdyby Nissan oferował swoje
tanie produkty pod jedną marką, klienci ocze-
kiwaliby obniżki cen wszystkich aut marki.

Z rozwagą należy podejść do kwestii czy
nazwę zmieniać od razu czy ma to być pro-
ces i firma powinna używać do pewnego cza-
su starej i nowej nazwy? Wraz ze zmianą na-
zwy muszą iść zmiany jakości usług, zmiany
cen, odbudowa taboru, bezpieczeństwo oraz
cena. Podniesienie ceny biletu przy jednocze-
snym braku troski o bezpieczeństwo podróż-
nych, dbałości o wyposażenia autobusów
w klimatyzację, regulowane fotele z pasami
bezpieczeństwa, system audiowizualny,
gniazdka 230 V, Wi-Fi, prowadzi donikąd. Tak-
że należy dbać o system biletów bagażowych,
które kierowca każdorazowo umieszcza na
bagażu by zapewnić ich prawidłową obsłu-
gę. Bilety powinny być dostępne w interneto-
wym systemie sprzedaży.

Z pewnością zarządy spółek transporto-
wych tworzonych na bazie prywatyzowanych
przedsiębiorstw PKS oraz będących własno-
ścią samorządów, a także kupujący likwido-
wane spółki PKS zastanawiają się nad tym co
zrobić z nazwą PKS. Jest wiele argumentów
przemawiających za tym, aby utrzymać na-
zwę lub ją zmienić. Zamiarem autora nie jest
gloryfikowanie żadnego z możliwych rozwią-
zań lecz zwrócenie uwagi na zachodzące
zmiany nazwy wielu przedsiębiorstw PKS
i wywołanie dyskusji na ten temat.

Autor:
mgr inż. Andrzej Abramowicz, prezes zarzą-
du PKS w Bełchatowie
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