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Wprowadzenie
Na obszarach miejskich mieszka 75% 

Europejczyków; generują oni około 85% 
unijnego PKB. Obszary metropolitarne 
są ośrodkami innowacji i wzrostu gospo-
darczego, znajduje się na nich większość 
miejsc pracy, fi rm i obiektów szkolnictwa 
wyższego. Są jednak również źródłem po-
ważnych problemów dotyczących spójno-
ści społecznej i zrównoważonego rozwoju 
środowiska naturalnego. Miasta europej-
skie odpowiadają za 80% emisji gazów cie-
plarnianych [11, s. 26]. Oznacza to, że miasta 
muszą odpowiadać na kluczowe wyzwania, 
dotyczące m.in. ograniczenia zanieczysz-
czeń i rozwoju infrastruktury. 

Miejską zbiorową komunikację w Bratysła-
wie obsługuje Komunikacyjne Przedsiębior-
stwo Bratysława, spółka akcyjna (DPB  a.s.) 
przy pomocy całodobowej komunikacji 
autobusowej, tramwajowej i trolejbusowej. 
W godzinach od 23 do 5 obsługa realizowa-
na jest na liniach nocnych. Niniejszy artykuł 
podejmuje problemy związane z funkcjono-
waniem komunikacji w stołecznym mieście 
Republiki Słowackiej, które – jak wiadomo 
– nie posiada metra, a mimo to – w ocenie 
piszącego te słowa, jak i podróżnych – pomi-
mo istniejących tam problemów, które do-
tyczą także komunikacji miejskiej na całym 
świecie, z powodzeniem zaspokaja potrzeby 
przewozowe [10, s. 153–158].

Bratysława jest jedyną stolicą na świecie, 
która graniczy z dwoma państwami, tj. na 
południu z Węgrami, a na zachodzie z Au-
strią. Jako stolica ma nietypowe, peryferyj-
ne położenie, gdyż usytuowana jest w po-
łudniowo-zachodnich krańcach Słowacji, 
co nie jest dla niej korzystne. Sąsiedztwo ta-
kich metropolii, jak Wiedeń (odległość oko-
ło 60 km) czy Budapeszt (odległość 195 km) 
rekompensuje jednak ten mankament.

Stolica Słowacji zajmuje powierzchnię 
368 km2 i liczy 430 tys. mieszkańców. Gę-
stość zaludnienia wynosi 1 170  osób/ km2. 
Do miejscowości leżących niedaleko Bra-

tysławy należą – po stronie austriackiej – 
Deutsch Jahrndorf oraz Kittsee, Berg Mar-
chegg (byłe słowacko-austriackie przejście 
graniczne), a po stronie węgierskiej – Rajka. 
Bratysława rozpościera się po obu stro-
nach Dunaju z jednej strony, z drugiej zaś 
u podnóża Małych Karpat oraz na przecięciu 
dwóch historycznych trasach handlowych, 
tj. szlaku bursztynowym, który łączył Morze 
Bałtyckie z Morzem Śródziemnym, oraz na 
szlaku dunajskim, który biegł wzdłuż rzeki 
Dunaj i umożliwiał dostęp do Morza Czar-
nego. Uzyskanie praw miejskich nastąpiło 
w 1291 r. [3, s. 7-8]. Dzisiejsze terytorium 
Bratysławy powstało pierwotnie w wyni-
ku łączenia osad, a następnie przyłącze-
nia miejscowości z pobliskiej okolicy. I tak 
w 1943 r. przyłączono Karlova Ves, w 1946 r. 
– Devin, Dubravke, Lamač, Petržalke, 
Prievoz, Rače, Vajnory, a w 1972 r. – Čunovo, 
Devinska Nova Ves, Jarovce, Podunajské Bis-
kupice, Rusovce, Vrakunie, Záhorsku Bystrice. 

Od 1996 r. 17 dzielnic Bratysławy istnieje na 
prawach 5 miejskich powiatów.

Dane statystyczne z 2009 r. mówią, że 
mieszkańcy Bratysławy odznaczali się ko-
rzystną strukturą wieku. Największy od-
setek – tj. 64% – stanowiły osoby w wieku 
produkcyjnym (mężczyźni od 15. do 59. 
roku życia, a kobiety – od 15. do 54) [1].

Historia komunikacji miejskiej 
Bratysławy

Historia komunikacji miejskiej w Braty-
sławie sięga końca XIX w. i jest jedną z naj-
starszych w Europie i na świecie. Pierwszy 
tramwaj z podróżnymi wyruszył 27 sierp-
nia 1895 r. i w godzinach szczytu przewiózł 
2 468 osób, co stanowiło, jak na owe czasy, 
niebagatelną liczbę1. Punktem zwrotnym 
w komunikacji miejskiej była budowa kolei 
łączącej Bratysławę z Wiedniem. Prowadziła 
ona przez Schwechat, Hainburg, Wolfsthal 
do centrum miasta. W 1914 r. uruchomiono 

Problemy rozwoju komunikacji miejskiej 

Wojciech Sońta

Komunikacja miejska w Bratysławie obsługiwana jest przez Komunikacyjne Przedsiębiorstwo Bratysława, spółka akcyjna. Podmiot ten reali-
zuje przewozy autobusami, trolejbusami i tramwajami. W artykule przedstawiono dylematy rozwoju komunikacji miejskiej w stolicy Słowacji 
– mieście zamieszkanym przez 430 tys. osób.

W 1909 r. uruchomiono linię obsługiwaną samochodami z przewodem elektrycznym, które 
uznaje się za poprzedników współczesnych trolejbusów
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na niej linię tramwajową, nazwaną wiedeń-
skim tramwajem. 

W okresie międzywojennym – po po-
wstaniu Czechosłowacji – obserwujemy 
dalszy rozwój komunikacji, przede wszyst-
kim tramwajowej, trolejbusowej i auto-
busowej. Po II wojnie światowej w 1948 r. 
została znacjonalizowana rodzima spółka 
BEÚS zajmująca się komunikacją miejską, 
a duża część samodzielnych gmin stała 
się częścią Bratysławy, co przejawiło się 
powstaniem nowych autobusowych li-
nii oznaczonych literami „R” (do Rače), „D” 
(do Dúbrawky), „L” (do Lamača), „V” (do 
Vajnor)2. Przebiegający w drugiej poło-
wie XX  w. na tych ziemiach proces indu-
strializacji spowodował przekształcenie 
się społeczeństwa tradycyjnego w prze-
mysłowe. Procesowi temu towarzyszyła 
przyśpieszona urbanizacja, czego wymow-
nym przykładem jest licząca kilkadziesiąt 
tysięcy mieszkańców dzielnica Petžalka. 
Z kolei urbanizacja powodowała wzmożo-
ny rozwój transportu publicznego. Zmiany 
w komunikacji miejskiej wywołane były 
wciąż dużym popytem na usługi w zakresie 
komunikacji, jak i rozwijającą się techniką 
związaną z nowymi środkami transportu. 
W 1974 r. na ulicach Bratysławy pojawiły się 
legendarne Ikarusy 280, charakteryzujące 
się dużą niezawodnością i pojemnością. 

W latach 90. – wraz ze zmianą systemu 
polityczno-gospodarczego – bratysławski 
przewoźnik zaczął rozważać możliwości 
budowy metra albo miejskiej kolei szyb-
kiego ruchu. Utrudnieniem realizacji tego 
przedsięwzięcia jest bardzo szeroka rzeka 
Dunaj, która dzieli miasto na dwie części: 
wielotysięczne osiedle mieszkaniowe Bra-
tysławy Petržalke i część historyczną. Ta 
kosztowna inwestycja z pewnością obciąży-
łaby ponad miarę budżet młodego państwa 
słowackiego. Takie podejście do problemu 
jest wyrazem pragmatyzmu Słowaków. 
Znawcy problemu zwracają uwagę na spa-
dek podróżujących miejską komunikacją 
i leżące u podstaw tego zjawiska większe 
wykorzystanie samochodów osobowych. 
W ostatnich latach wzbogacono park auto-
busów o pojemne pojazdy typu SOR NB 18 
i Mercedes-Benz.

Zmiany polityczne i gospodarcze, które 
nastąpiły w ostatnich latach XX w., wpły-
nęły na przechodzenie od systemu gospo-
darki industrialnej do systemu gospodarki 
informacyjnej, opartej na wiedzy [4, s. 27]. 
W związku z powyższym sektor usług ko-
munikacyjnych został zmunicypalizowany 
i w dalszej perspektywie czasowej dążył 
będzie do prywatyzacji, gdyż –jak wykażą 
dalsze badania – jest on mało efektywny.

W latach 60. XX w. wdrożono nową koncepcję transportu publicznego w Bratysławie zakłada-
jącą znaczący wzrost wykorzystania autobusów

Od połowy lat 70. XX w. na ulicach Bratysławy pojawiły się autobusy Ikarus 280

W 2010 r. obsługę komunikacji miejskiej Bratysławy rozpoczęły wielkopojemne autobusy 
Mercedes CapaCity
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Zakres przedmiotowy 
funkcjonowania spółki

DPB a.s. założona została w 1993 r. Jedy-
nym akcjonariuszem jest stołeczne miasto 
Bratysława, a podstawowym przedmiotem 
działalności jest wykonywanie publicznych 
zbiorowych przewozów osób oraz działal-
ności w zakresie:

 eksploatacji miejskich dróg,
 wewnątrzpaństwowej nieregularnej ko-

munikacji autobusowej, 
 remontu i wyrobu motoryzacyjnych i ko-

munikacyjnych środków, 
 działalności szkoleniowej i naukowej 

w zakresie komunikacji,
 usług holowniczych,
 pozostałych usług według rejestru 

handlowego.
Tak określonemu zakresowi przedmioto-

wemu funkcjonowania spółki podporząd-
kowana została struktura organizacyjna 
przedstawiona schematycznie na rysunku 1.

Rada nadzorcza składa się z 9 członków. 
Do kompetencji rady należy przede wszyst-
kim zatwierdzanie rocznych sprawozdań 
fi nansowych oraz decyzji o podwyższeniu 
kapitału. Wybiera ona także dyrektora ge-
neralnego i pozostałych 6 członków zarzą-
du. Decyzje rady podejmowane są zwy-
kłą większością głosów. Zarząd wykonuje 
uchwały rady nadzorczej i nadzoruje właści-
we zarządzanie fi rmą.

Do tworzenia formalnych struktur orga-
nizacyjnych można wykorzystywać wiele 
projektów zarządzania fi rmą. Od wielu lat 
przedsiębiorstwa stosują dwa podstawowe 
wzory. Najpopularniejszą strukturę funk-
cjonalną przedstawia schemat. Przepływ 

informacji następuje z góry na dół i określa-
my go jako tradycyjny model funkcjonalny. 
Nowe projekty zmierzają w kierunku więk-
szej decentralizacji władzy i na najwyższym 
poziomie zarządzania przesuwają akcent 
na rozbudowę komunikacji wewnątrz or-
ganizacji, czyli „każdy z każdym” może się 
komunikować i wzbogacać swoją wiedzę 
na temat funkcjonowania i zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Misją DPB a.s. jest zabezpieczenie komu-
nikacyjnych przewozów miejskiej zbiorowej 
komunikacji na terytorium stolicy Republiki 
Słowackiej przy pomocy posiadanego ta-
boru przewozowego. 

Do strategicznych celów spółki należy:
 efektywne zarządzanie komunikacją,
 modernizacja parku przewozowego, 
 modernizacja infrastruktury, 
 dążenie do zrównoważonego rozwoju, 
 świadczenie usług przy jednoczesnym 

dążeniu do zaspokajania pełnych po-
trzeb publiczności. 

Inwestycje
W 2011 r. podjęto w Bratysławie działa-

nia inwestycyjne w zakresie odnowy parku 
taborowego, obejmujące modernizację 
trolejbusów i zakup autobusów przezna-
czonych do obsługi osób niepełnospraw-
nych. W roku tym miasto przeznaczyło na 
inwestycje kwotę 9 250 tys. euro. Inwesty-
cje rzeczowe najczęściej realizowane przez 
DPB a.s. prowadzone są w trzech formach:

 inwestycji odtworzeniowych polegają-
cych na zastąpieniu zużytych składni-
ków majątku,

 inwestycji modernizacyjnych polegają-
cych na unowocześnieniu istniejącego 
majątku,

 nowych inwestycji polegających na two-
rzeniu dotychczas nieistniejących skład-
ników majątku. 
DPB a.s. zakłada wykorzystanie dostęp-

nych fi nansowych środków z UE, które 
Słowacja otrzymuje z różnych programów 
operacyjnych pomimo tego, że nie jest fi -
nalnym adresatem tych środków. Środki 
otrzymuje na różne projekty miasto Bra-
tysława. Z tych środków może odnawiać 
i rozwijać infrastrukturę transportową i ta-
bor przewozowy. 

Powstający w wyniku inwestycji mają-
tek funkcjonuje na odmiennych zasadach 
od majątku zaangażowanego w działal-
ność gospodarczą, gdzie po uruchomieniu 
powinien przynieść dochody. Inwestycje 
infrastrukturalne, stanowiące własność sa-
morządu, polegają często na nieodpłatnym 
świadczeniu usług, dlatego też nie można 
oczekiwać z tego tytułu wzrostu przyszłych 
dochodów [7, s. 50–112, a także 5, s. 35–60]. 
Można liczyć się ze wzrostem wydatków 
bieżących, związanych z eksploatacją urzą-
dzeń. Przykładem takich inwestycji może 
być np. budowa dróg. Natomiast jeśli jest 
to inwestycja, która wykorzystywana jest 
do świadczenia usług odpłatnych, to ceny 
tychże usług powinny być ustalone na 
poziomie pokrywającym koszty. Ponad-
to ceny usług komunalnych nie powinny 
pokrywać niegospodarności występującej 
w niektórych podmiotach i kosztów nie-
uzasadnionych. Z przedstawionych wzglę-
dów rachunek oceny projektów inwesty-
cyjnych w tej sferze działalności różni się 
od projektów komercyjnych. 

O występujących trudnościach w racjo-
nalizacji wydatków publicznych świadczą 
liczne publikacje na ten temat. W tym miej-
scu przytoczyć należy słowa S. Owsiaka, że 
„racjonalizacja wydatków publicznych jest 
tym trudniejsza, im większy jest stopień 
agregacji. Najwięcej trudności występuje 
więc przy racjonalnym kształtowaniu bu-
dżetu państwa (…). Inaczej sprawa wygląda 
w przypadku budżetów (…) szczebla pod-
stawowego” [6, s. 215–216]. Specyfi ką inwe-
stycji komunalnych jest to, że prowadzą one 
do podwyższenia poziomu wydatków bie-
żących, co odczuwają gminy mające silnie 
rozbudowaną infrastrukturę. Jest to prawi-
dłowość, która wpływa na kłopoty fi nanso-
we wielu miast, w tym również Bratysławy.

Pisząc o inwestycjach transportowych, 
nie sposób pominąć problemu związane-
go z ochroną środowiska. Użytkowanie 
ekologicznych autobusów ma zasadniczy Rys. 1 Struktura funkcjonalna zarządzania fi rmą
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wpływ na spadek szkodliwych substancji 
przy eksploatacji. Do końca 2011 roku było 
134 autobusów jeżdżących na gaz. W spół-
ce prowadzona jest zbiórka segregowania 
składników komunalnego odpadu (papier, 
plastik, szkło, metale), które spółka sprzeda-
je jako wtórne surowce. Z uzyskanych środ-
ków dodatkowo płaci kwartalną składkę do 
recyklingowego funduszu.

W zakresie ochrony powietrza spółka 
prowadzi ewidencje źródeł zanieczyszcze-
nia środowiska za pośrednictwem autory-
zowanej fi rmy, zabezpiecza pomiar emisji 
ze źródeł zanieczyszczenia i wnosi opłaty. 
W 2011 r. spółka nie płaciła kar za zanie-
czyszczenie środowiska, co należy odnoto-
wać jako pozytywne zjawisko.

Kadry
Na szczególną uwagę zasługują inwe-

stycje w kadry, problem często pomijany 
w przedsiębiorstwach. Inwestycje w kadry 
zatrudnione w podmiotach samorządo-
wych to najbardziej rentowne przedsię-
wzięcia. Trudno je jednak wycenić, choć 
specjaliści mają swoją cenę na rynku pracy.

W 2011 r. przybyło łącznie 230 pracow-
ników, a ubyło 624, z czego w ramach 
zmian organizacyjnych odeszło 265 za-
trudnionych. Nowe kierownictwo po-
stawiło duży nacisk na optymalizację 
oszczędności, szczególnie w zakresie ogra-
niczenia nadwyżki godzin nadliczbowych 
występujących u kierowców różnych ty-
pów komunikacji i nakładów związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg. Pomimo 
wprowadzonego programu oszczędno-
ściowego i zmniejszenia liczby zatrudnio-
nych, fundusz płac uległ zwiększeniu o ok. 
3 000 euro. Przeciętna płaca uległa jednak 
zmniejszeniu o 19 euro (prawdopodobnie 
na skutek zmniejszenia godzin nadlicz-
bowych w grupie kierowców poszczegól-
nych trakcji).

Wyniki fi nansowe spółki
DPB a.s. w 2011 r. osiągnęła przycho-

dy w wysokości 115 037 tys. euro, przy 
poziomie wydatków równym 121 566 
tys. euro, co przyniosło stratę w kwocie 
6 529  tys.  euro. Do takiego wyniku przy-
czyniły się – pomimo podwyższenia w tym 
czasie cen za bilety – wzrost cen paliw na 
rynkach światowych, rozliczenia zaległych 
rozrachunków, jak i wystąpienie nieścią-
galnych należności. Sytuację tę przedsta-
wia tabela 3. W związku z trudną sytuacją 
fi nansową przedsiębiorstwa Rada miasta 
Bratysławy dwukrotnie dokonała przesu-
nięć środków z budżetu miasta do budżetu 
DPB a.s. na wydatki bieżące. 

Tab. 3 Przychody i koszty a wynik fi nansowy w latach 2010–2011 (tys. euro)
Wskaźniki 2010 2011

Przychody 113 769 115 037

Koszty 120 585 121 566

Strata -6 816 -6 529

Źródło: sprawozdanie roczne DPB a.s. za lata 2010 i 2011

Tab. 1 Wydatki inwestycyjne DPB a.s. w 2011 r. (tys. euro)
Wyszczególnienie Wartość

Spłata kredytów 3 184

Wykup weksli za zakup autobusów 2 462

Zakup samochodu holowniczego 58

Modernizacja taboru samochodowego 
polegająca na przebudowie ich na gaz

664

Przesunięcie prac i dostaw zamówień z 2010 na 2011 r. 3 252

Realizacja zamówień z 2010 r., w tym: 2 819

- modernizacja trolejbusów 1 335 

- zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych 690

- modernizacja trakcji tramwajowych 794

Inwestycje ogółem 9 250

Źródło: sprawozdanie roczne DPB a.s. za lata 2010 i 2011 [8]

Tab. 2 Zestawienie zatrudnionych według grup i płac w latach 2010–2011
Wyszczególnienie 2010 2011

Przeciętny stan, w tym: 3 289 3 163

- pracownicy techniczno-biurowi 560 507

- konserwatorzy 629 595

- kierowcy autobusów 958 929

- kierowcy tramwajów 295 293

- kierowcy trolejbusów 263 261

- pozostali robotnicy 584 578

- koszty pracy (tys. euro) 32 222 35 055

Przeciętne wynagrodzenie (euro) 943 924

Źródło: jak w tab. 1

Tab. 4 Podstawowe wskaźniki fi nansowe w latach 2010–2011
Wskaźnik: 2010 2011

- płynności bieżącej 0,15 0,38

- płynności szybkiej 0,31 0,52

- płynności gotówkowej 0,01 0,02

- rentowności sprzedaży (%) -5,99 -5,64

Źródło: roczne sprawozdanie fi nansowe DPB a.s. za rok 2010 i 2011

Tab. 5 Udział rodzajów komunikacji w przychodach
Rodzaje 

komunikacji
Przychody (tys. euro) Udział (%)

2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r.

Tramwaje 10 345 11 476 30,32 30,62

Trolejbusy 3 872 4 278 11,35 11,41

Autobusy 19 902 21 727 58,33 57,97

Razem 34 119 37 481 100 100

Źródło: jak w tab. 4
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Analiza struktury pozycji przychodów 
i kosztów wykazała, że koszty osobowe 
stanowią 43%, na drugim miejscu znajdują 
się wydatki na materiały i energię (25,5%). 
W strukturze przychodów dominują sub-
wencje (46,5%) i przychody ze świadczenia 
usług (32,6%). 

Dokonując oceny wskaźników fi nanso-
wych za badany okres, należy stwierdzić, 
że wszystkie wskaźniki uległy nieznacznej 
poprawie w 2011 r., ale w dalszym ciągu są 
niezadowalające3. Gdyby była to fi rma pry-
watna, to z pewnością groziłaby jej już upa-
dłość, ale podmiot publiczny, mający taki 
organ założycielski, jakim jest Urząd Miejski, 
do takiej sytuacji nie może dopuścić, gdyż 
do jego obowiązków należy nieprzerwane 
zaspokajanie usług transportowych na te-
renie Bratysławy.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 4 
wynika, że komunikacja autobusowa przy-
nosi najwyższe przychody – stanowi prawie 
58% wszystkich wpływów. Na drugim miej-
scu plasuje się komunikacja tramwajowa 
(30% wpływów). Komunikacja trolejbuso-
wa wnosi niewiele ponad 11%. Jej udział 
nieznacznie wzrósł w 2011 r. 

Na początku 2011 r. wprowadzono bra-
tysławską kartę miejską. Posiadaczami tej 
karty mogą być mieszkańcy na stałe zamel-
dowani w stolicy i z tego tytułu mają oni 
prawo przy zakupie biletu do zniżki w wy-
sokości 10%. Rada miasta Bratysławy na 
pokrycie nieuzyskanego przychodu z tego 
tytułu wyasygnowała dodatkowe środki fi -
nansowe w kwocie 1,4 mln euro.

Rozszerzono również możliwości sprze-
daży biletu za pośrednictwem SMS-ów i In-
ternetu. Dzięki temu powstała komfortowa 
sytuacja dla potencjalnych podróżnych. 
Sprzyja to kreowaniu zintegrowanego sys-
temu komunikacji aglomeracyjnej i regio-
nalnej. W systemie tym, oprócz DPB a.s., 
uczestniczą także Slovak Lines a.s. i Koleje 
Słowackie. Wykonują one przewozy na pod-
stawie umów o świadczenie usług użytecz-
ności publicznej.

Zakończenie
Podsumowując rozważania zawarte 

w niniejszym artykule, należy stwierdzić, że 
na funkcjonowanie DPB a.s. mają wpływ za-
równo czynniki zależne, jak i niezależne od 
tej spółki. Do czynników niezależnych nale-
ży przede wszystkim położenie geografi cz-
ne, rytm życia miasta4 oraz uwarunkowania 
historyczne. Czynniki te tworzą przestrzeń, 
w której funkcjonuje komunikacja i która 
powinna być do nich dostosowana, aby 
w miarę dobrze zaspokajać potrzeby prze-
wozowe w sposób ciągły i nieprzerwany. 

Funkcjonowanie DPB a.s. determinują 
także uwarunkowania ekonomiczne i spo-
łeczne, na które to wpływ ma prowadzenie 
inwestycji, pozyskanie środków fi nanso-
wych, ponoszenie kosztów itp. Odzwiercie-
dlają je wyniki analizy ekonomicznej spółki. 
Wynika z nich, że na gospodarkę fi nansową 
DPB a.s. wpływają: 

 brak oszczędności na pokrycie wyge-
nerowanych strat spółki w minionych 
latach,

 niedostateczny transfer kapitałowy mia-
sta Bratysława jako organu założyciel-
skiego w zakresie inwestycji do odnowy 
parku autobusowego i infrastruktury 
komunikacyjnej,

 zasady fi nansowania wynikające z regu-
lacji UE. 
Unormowania unijne wprowadzone 

rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 [9] 
zmierzają do wyeliminowania subwencjo-
nowania przez samorząd terytorialny ko-
munikacji miejskiej. W związku z tym spółka 
powinna zwiększyć konkurencyjność na 
rynku, obniżyć koszty pracy, uelastycznić 
zarządzanie przy podejmowaniu decyzji 

oraz właściwej skali działania, gdyż – jak 
wykazano w części dotyczącej analizy eko-
nomicznej – wyniki gospodarowania są 
niezadowalające. Sposoby dojścia do rów-
nowagi mogą być różne, np. mogą pole-
gać  na zmianach organizacyjno-prawnych 
prowadzonej działalności, prywatyzacji, po-
wołaniu tzw. podmiotu wewnętrznego, zle-
ceniu wykonania części usług podmiotowi 
prywatnemu i innych działaniach określo-
nych przez Radę Nadzorczą i Zarząd. Mając 
na uwadze powyższe czynniki, wskazana 
byłaby analiza porównawcza PDB a.s. z po-
dobnym podmiotem prywatnym w zakre-
sie wyników gospodarowania, a następnie 
sformułowanie odpowiednich wniosków 
i wskazanie celów do realizacji. 

Przypisy
1 Zob. http://www.dpb.sk/o-podnik/histo-
ria-dopravy (dostęp z dnia 10.06.2013 r.).
2 Przypomina to radomską komunikację 
miejską z drugiej połowy XX w., gdzie ten-
dencja była podobna: oprócz oznaczeń linii 
cyfrowych kursujących w granicach miasta 
wprowadzono oznaczenia linii literowych, 

Tab. 6 Praca eksploatacyjna wg rodzajów komunikacji
Rodzaje 

komunikacji
Przychody (tys. euro) Udział (%)

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Tramwaje 11 309 11 129 11 213 25,5 24,3 24,7

Trolejbusy 5 643 5 635 5 645 12,7 12,3 12,5

Autobusy 27 457 29 019 28 449 61,8 63,4 62,8

Razem 44 407 45 783 45 307 100 100 100

Źródło: jak w tab. 4

Tab. 8 Przewozy pasażerów według typu komunikacji w latach 2009–2011
Rodzaje 

komunikacji
Liczba pasażerów (tys.) Udział (%)

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Tramwaje 75 347 72 361 83 958 31,4 30,5 30,6

Trolejbusy 27 849 26 985 31 285 11,6 11,4 11,4

Autobusy 137 016 137 902 158 950 57,0 58,1 58,0

Razem 240 212 237 248 274 193 100 100 100

Źródło: jak w tab. 4

Tab. 7 Charakterystyka przewozów według typu komunikacji w 2011 r.

Typ komunikacji
Liczba 

eksploatowanych 
jednostek

Liczba linii*
Długość 

sieci przewozowej 
w km

Długość linii 
komunikacyjnej 

w km

Tramwaje 160 11 38,4 257,6

Trolejbusy 97 16 45,7 220,0

Autobusy 388 102 602,0 1993,7

Razem 645 129 686,0 2471,3

*oprócz linii nocnych.
Źródło: jak w tab. 4
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Problems of the development of the public transport in Bratislava

Public transport in Bratislava is operated by the Public Transport Company Bratislava, 
inc. This entity is providing out the bus, trolleybus and tram transport. The article presents 
the dilemmas of development of public transport in the capital of Slovakia – a city with 430 
thousand inhabitants.

W taborze DPB a.s. znajdują się, dobrze znane także w polskich miastach, autobusy Solaris Urbino zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG)

jak np. „A” do Jedlińska, „B” do Skaryszewa, 
„C” do Przytyka itp.
3 Szerzej zasady oceny fi nansowej przed-
siębiorstw komunikacji publicznej przed-
stawił T. Dyr [2].
4 Przez „rytm życia miasta” autor rozu-
mie przede wszystkim nawyki kulturowe, 
w związku z którymi inaczej kształtuje się 
on w państwach UE położonych w base-
nie Morza Śródziemnego (np. Grecji, Wło-
szech), a inaczej w Polsce czy na Słowacji.
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