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Maksymilian MĄDZIEL, Sylwia SIEDLECKA 

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

W ASPEKCIE WYBRANYCH KRYTERIÓW OCENY JAKOŚCI 

 

Celem pracy było wybranie określonej grupy kryteriów względem których wykonane zostały badania ankietowe. Dotyczyły 

one pomiaru jakości funkcjonowania wybranego systemu komunikacji miejskiej. Na bazie określonej, ilościowej oceny kryteriów 

wyznaczono luki jakościowe. Kolejno dokonano analizy statystycznej uzyskanych wyników oraz przeprowadzono badanie punk-

tualności kursowania autobusów.  

 

WSTĘP 

Rola komunikacji publicznej z powodu wzrastającej liczby samo-
chodów stopniowo rośnie. Zauważyć można narastające kongestie, 
które powodują spowolnienie ruchu, brak miejsc parkingowych oraz 
wiele innych niekorzystnych dla miasta czynników. 

W czasach kiedy narasta konkurencja rynkowa, pojęcie jakości 
oferowanych usług jest bardzo ważne pod względem oceny dostawcy 
usług. Przedsiębiorca może uzyskać przewagę w konkurencji m.in. 
poprzez oferowanie usług, które cechują się wysoką jakością. Dla-
tego też przedsiębiorstwa transportowe walcząc o swoich klientów, 
ulepszają jakość swoich usług, tak by były one zadowalające. Dzięki 
takim zabiegom pozyskują one większą ilość klientów, tym samym 
zdobywając przewagę nad konkurencją. Efektem tego typu działań 
jest uzyskanie większych dochodów, a także zysków. 

Metodyka pomiaru oceny jakości w przedstawionej pracy prze-
prowadzona została na przykładzie komunikacji miejskiej w Rzeszo-
wie. Polegała ona na wybraniu określonych kryteriów przewozowych 
względem których wykonane zostały badania ankietowe. Badaniom 
ankietowym poddanych zostało 100 respondentów w przedziale wie-
kowym od 16 do 70 lat, którzy w większości są częstymi użytkowni-
kami usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.  Badania 
realizowane były metodą wywiadu internetowego. Instrumentem po-
miarowym był kwestionariusz ankiety. W artykule wykorzystano wy-
niki badań preferencji transportowych przeprowadzonych wśród 
mieszkańców Rzeszowa w 2014 r. Badanie oceny jakości uzupełnił 
pomiar punktualności kursowania autobusów z wybranego przy-
stanku na terenie miasta Rzeszowa. 

1. KRYTERIA OCENY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKA-
CJI MIEJSKIEJ   

Kryteria względem których prowadzona jest ocena funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej odnoszą się na ogół do konkretnych ele-
mentów sieci publicznego transportu zbiorowego, takich jak linie, po-
jazdy, przystanki itp.. Kryteriów oceny i ich rodzajów może być wiele 
i mogą mieć one różnorodny charakter. Najogólniej kryteria oceny 
funkcjonowania komunikacji miejskiej wg dostępnej literatury podzie-
lić można następująco [7,8,10]: 
– kryteria istotne dla władz miasta, 
– kryteria istotne dla operatora transportu, 
– kryteria istotne dla pasażera. 

Najważniejszym punktem oceny są kryteria względem punktu wi-
dzenia pasażera, gdyż ich stopień spełniania ma bezpośredni wpływ 
na korzystanie z komunikacji publicznej jako głównego środka trans-
portu. Ze względu na dużą liczbę kryteriów oceny funkcjonowania ko-
munikacji miejskiej, określenie ich ważności jest możliwe jedynie w 
wyniku badań na zagregowanej grupie kryteriów względem istotności 
dla pasażera, bądź też badań eksperckich.  

Na podstawie przeprowadzonego badania ważności kryteriów 
poprzez ankietę internetową oraz analizę literatury, do oceny funk-
cjonowania transportu miejskiego, wyróżniono następujące kryteria 
[2,6,5]: 
– punktualność kursowania (K1) – określa dopuszczalne, maksy-

malne opóźnienie odjazdu względem rozkładu jazdy, uwzględ-
niając obiektywne czynniki (zależne od kierowców i organizatora 
transportu) mogące zakłócić planowane odjazdy, 

– częstotliwość kursowania (K2) – przedział czasu pomiędzy odjaz-
dami pojazdów, 

– dostępność sieci komunikacyjnej (K3) – odległość do przystanku, 
– koszt przejazdu (K4) – opłata za korzystanie z środków transportu 

komunikacji miejskiej, 
– wygoda i warunki podróży (K5) – ergonomia i wyposażenie po-

szczególnych środków transportu komunikacji miejskiej, 
– niezawodność (K6) – określna zdolność do zrealizowania usługi 

przewozowej w ustalonym przedziale czasu, względem określo-
nego terytorium przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wa-
runków oddziaływujących z otoczenia, 

– bezpieczeństwo osobiste pasażerów (K7) – stan systemu w któ-
rym nie ma żadnych zagrożeń dla życia i zdrowia pasażerów, 

– czas trwania podróży (K8) – to czas podróżowania na poszcze-
gólnych trasach oraz wybranych odcinkach, 

– bezpośredniość podróży (K9) – liczba przesiadek pomiędzy róż-
nymi środkami transportu, którą trzeba wykonać w celu realizacji 
zdania przewozowego. 
Powyższy zbiór kryteriów stanowi podstawę do przeprowadzania 

badania oceny jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

2. BADANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE JAKOŚCI FUNK-
CJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Oceniający badany system stanowili respondenci zróżnicowani 
pod względem płci, wieku oraz wykształcenia (rys. 1-3). Liczebność 
zbioru respondentów stanowiła 100 osób.  
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Rys. 1. Podział respondentów ze względu na płeć  
Źródło: oprac. własne 
 

 
Rys. 2. Podział respondentów ze względu na strukturę wiekową Źró-
dło: oprac. własne 

 

 
Rys.3. Podział respondentów ze względu na status zawodowy Źró-
dło: oprac. własne 
 

 
Rys.4. Podział respondentów ze względu częstotliwość korzystania 
z usług rzeszowskiej zbiorowej komunikacji miejskiej  
Źródło: oprac. własne 

 
Na podstawie danych zawartych na rys. 4 wynika, że ponad 90% 

osób wypełniających ankietę korzysta z usług rzeszowskiej komuni-
kacji miejskiej kilka razy w tygodniu, bądź codziennie. Względem 
tego badanie ankietowe postrzegać można jako wiarygodne oraz 
miarodajne.  

Ścisłe wyniki badań ankietowych ukazane zostały w tab. 1 i 2. W 
tab. 1 umieszone zostały oceny ważności danego kryterium wzglę-
dem ogólnego, preferowanego funkcjonowania komunikacji miej-
skiej. Ankietowani oceniali poszczególne kryteria w skali ocen od 1 
do 5. 

 
Tab. 1. Zestawienie średnich wyników ocen respondentów w zakre-

sie preferencji względem ogólnego funkcjonowania komunikacji 
miejskiej  

Źródło: oprac. własne  

Kryterium jakości 
Średnia ocena  
respondentów 

Punktualność kursowania 4,38 

Częstotliwość kursowania 4,29 

Dostępność sieci komunikacyjnej 4,03 

Koszt przejazdu 3,92 

Wygoda i warunki podróży 3,37 

Niezawodność 3,69 

Bezpieczeństwo osobiste pasażerów 3,87 

Czas trwania podróży 3,79 

Bezpośredniość podróży 3,99 

 
Najważniejszymi kryteriami oceny w zakresie preferencji wg re-

spondentów są: punktualność kursowania (4,38) oraz częstotliwość 
kursowania (4,29). Najmniej ważnym kryterium oceny jest natomiast: 
wygoda i warunki podróży (3,37).  

W tab. 2, która ukazuje drugą część ankiety respondenci wyrazili 
opinię na temat jakości, która jest dostarczana wraz z usługami Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie. 

 
Tab. 2. Zestawienie średnich wyników ocen respondentów w zakre-

sie obiektu badań  
Źródło: oprac. własne  

Kryterium jakości 
Średnia ocena  
respondentów 

Punktualność kursowania 2,16 

Częstotliwość kursowania 2,72 

Dostępność sieci komunikacyjnej 3,11 

Koszt przejazdu 1,26 

Wygoda i warunki podróży 2,89 

Niezawodność 3,02 

Bezpieczeństwo osobiste pasażerów 3,05 

Czas trwania podróży 2,96 

Bezpośredniość podróży 3,17 

Średnia ocen 2,70 

 
Najwyżej ocenione kryteria wg respondentów to: bezpośred-

niość podróży (3,17) i dostępność sieci komunikacyjnej (3,11). Naj-
niższą wartość oceny mają kryterium: koszt przejazdu (1,26) oraz 
punktualność kursowania (2,16). Średnia ocen jakości usług dostar-
czanych przez rzeszowskiego przewoźnika wyniosła wartość 2,70. 
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3. LUKA JAKOŚCIOWA W ZAKRESIE FUNKCJONOWA-
NIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Przeprowadzone badania ankietowe względem preferencji oraz 
faktycznego stanu oceny wybranych kryteriów pozwoliły na ustalenie 
luk jakościowych. Luki te dzieli się na dwa rodzaje [3,9]: 
– teoretycznie możliwą, związaną z wyobrażeniami o najlepszej 

usłudze, 
– rzeczywistą, związaną z wyobrażeniami o wymaganej usłudze 

w danych realiach. 
 
Tab. 3. Zestawienie średnich wyników w zakresie ocen kryteriów 

oraz luk jakościowych  
Źródło: oprac. własne 
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K1 5 4,38 2,16 2,22 2,84 

K2 5 4,29 2,72 1,57 2,28 

K3 5 4,03 3,11 0,92 1,89 

K4 5 3,92 1,26 2,66 3,74 

K5 5 3,37 2,89 0,48 2,11 

K6 5 3,69 3,02 0,67 1,98 

K7 5 3,87 3,05 0,82 1,95 

K8 5 3,79 2,96 0,83 2,04 

K9 5 3,99 3,17 0,82 1,83 

 
Największa rzeczywista luka jakościowa dla obranych kryteriów 

wystąpiła w zakresie: 
– kosztu przejazdów – 2,66, 
– punktualności kursowania – 2,22. 

Najmniejsza rzeczywista luka jakościowa dla obranych kryteriów 
dotyczy: 
– wygody i warunków podróży – 0,48, 
– niezawodności – 0,67. 

Największa teoretycznie możliwa luka jakościowa dla obranych 
kryteriów wystąpiła w zakresie: 
– kosztu przejazdów – 3,74, 
– punktualności kursowania – 2,84. 

Najmniejsza teoretycznie możliwa luka jakościowa dla obranych 
kryteriów dotyczy: 
– bezpośredniości podróży – 1,83, 
– dostępności sieci komunikacyjnej – 1,89. 

4. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ  
ANKIETOWYCH 

Na podstawie otrzymanych wyników badań ankietowych opra-
cowano analizę statystyczną, którą umieszczono w tab. 4. Liczba an-
kietowanych wynosiła 100 respondentów, więc wszystkie obliczenia 
względem średniej arytmetycznej, mediany, wariancji, odchylenia 
standardowego, minimum, maksimum, współczynnika zmienności 
uwzględniają tę wartość. 

 
 
 

 

Tab. 4. Wyniki wykonanej analizy statystycznej względem kryteriów 
jakości  

Źródło: oprac. własne  

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

Średnia arytme-

tyczna 

2,1

6 

2,7

2 

3,1

1 

1,2

6 

2,8

9 3,02 3,05 2,96 

3,1

7 

Mediana 2 3 3 1 3 3 3 3 3 

Wariancja 

0,2

9 

0,6

8 

0,6

1 

0,3

7 

0,4

2 0,69 0,52 0,68 0,7 

Odchylenie 

standardowe 

0,5

4 

0,8

2 

0,7

8 

0,6

1 

0,6

5 0,83 0,72 0,82 

0,8

4 

Minimum 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

Maksimum 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Współczynnik 

zmienności [%] 

24,

9 

30,

3 

25,

1 

48,

3 

22,

4 27,5 23,6 27,9 

26,

4 

 
Wartość współczynnika zmienności dla kryteriów: punktualność 

kursowania (24,9%), wygoda i warunki podróży (22,4%) oraz bezpie-
czeństwo osobiste pasażerów (23,6%) wskazują, iż udzielane przez 
respondentów odpowiedzi na temat powyższych kryteriów są naj-
mniej zróżnicowane, dlatego można respektować je w wysokim stop-
niu wiarygodności. Jedynym wyjątkiem, który cechuje się wysokim 
współczynnikiem zmienności jest kryterium: koszt przejazdu (48,3%), 
co świadczy o tym, że w przypadku oceny tego kryterium wystąpiła 
duża rozbieżność pomiędzy poszczególnymi wskazaniami ankieto-
wanych. 

Najlepiej ocenionym kryterium okazało się: bezpieczeństwo oso-
biste pasażerów (3,05). Pomijając kryterium kosztu przejazdu, które 
cechuje się najniższą precyzją odpowiedzi, najgorzej ocenione zo-
stało kryterium punktualność kursowania (2,16). 

Powinno się jednak uwzględnić to, że z uwagi na powszechny 
charakter i cel jaki odgrywa komunikacja miejska, wyniki uzyskano na 
podstawie reprezentatywnej, zróżnicowanej grupie respondentów. 
Jeżeli dokonywany byłby podział ze względu na status społeczny czy 
wiek, mogłoby to w istotny sposób wpłynąć na preferencje i wymaga-
nia względem jakości funkcjonowania badanego systemu komunika-
cji miejskiej.  

5. BADANIE PUNKTUALNOŚCI KURSOWANIA JAKO 
NAJWAŻNIEJSZEGO KRYTERIUM JAKOŚCIOWEGO 

Postulat punktualności został obrany za najważniejsze kryterium 
jakościowe pośród badanej grupy respondentów. W jego zakresie 
występuje również największa luka jakościowa, dlatego też przepro-
wadzone zostały dodatkowe badania punktualności kursowania w 
celu sprawdzenia faktycznego funkcjonowania wybranego systemu 
komunikacji miejskiej pod kątem tego kryterium. 

Badanie punktualności autobusów w obranym systemie komuni-
kacji miejskiej wykonywane było z przystanku, który pośrednio był 
miejscem połowy tras wszystkich przejeżdżających przez niego au-
tobusów. Badania przeprowadzane były na przestrzeni tygodnia ro-
boczego w marcu 2014 r. Dokładna lokalizacja przystanku widoczna 
jest na rys. 5. 
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Rys.5. Miejsce pomiaru punktualności kursowania autobusów (punkt 
A) 

 
Gromadzenie danych odbywało się w ciągu dnia od godziny 7:00 

do 19:00. Przedział ten podzielony został na mniejsze odcinki, które 
charakteryzują wielkość ruchu na drogach Rzeszowa [4]: 
– 7:00-09:00 (poranne kongestie), 
– 09:00-14:00 (mniejszy ruch uliczny), 
– 14:00-17:00 (popołudniowe kongestie), 
– 17:00-19:00 (mniejszy ruch uliczny). 

Badanie dotyczyło wszystkich 10 linii autobusowych obsługują-
cych przystanek pomiarowy. 

Obliczenia związane z postulatem punktualności wykonane zo-
stały dwoma sposobami w zależności od sytuacji [9]: 
– odchyłka czasowa zależna od odjazdu przed rozkładowym, za-

kładanym czasem czyli tzw. odjazdem przyśpieszonym, który ob-
licza się za pomocą poniższego wzoru: 

                     to = trozkł − trzecz > 0                             (1) 
gdzie: 

𝑡𝑜 – odchyłka czasowa, 

𝑡𝑟𝑜𝑧𝑘ł – czas zgodny z rozkładem, 
𝑡𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧  – czas rzeczywistego odjazdu. 
– odchyłka czasowa powiązana z opóźnionym odjazdem, którą ob-

liczyć można wg następującego wzoru: 
to = trozkł − trzecz < 0                            (2) 

Czas opóźnionych odjazdów skorygowany będzie o 3 minuty (w 
przypadku większej różnicy), natomiast czasy przyśpieszonych od-
jazdów o 1 minutę, zważywszy na dopuszczalne różnice w czasie 
wynikłe z przyczyn niezależnych [9]. 

Ze względu na duże ilości danych związanych z poszczególnymi 
godzinami odjazdów dla każdej linii autobusowej, ustosunkowane zo-
stały średnie czasy odchyłek dla wszystkich linii przyjeżdzających 
przez punkt pomiarowy. Wyniki przedstawione zostały w tab. 5.  

 
Tab. 5. Wyniki średnich odchyłek czasowych względem punktualno-

ści kursowania  
Źródło: oprac. własne 

  
Przedział czasowy 

Średnia odchyłki  
czasowej [min,sek] 

  07:00-09:00 -4’’27’  

Obsługiwane linie au-
tobusowe 

09:00-14:00 
-2’’02’ 

  14:00-17:00 -5’’10’ 

  17:00-19:00 -1’’16’ 

 
Istotnym elementem w obliczeniach niepunktualności, jest wy-

znaczenie wskaźnika uciążliwości niepunktualności U [1]. Dzięki 
niemu możemy określić nadmierny czas oczekiwania. Oblicza się go 
wg poniższego wzoru: 

U =

{
 
 

 
 

−1,3 ∗ d − 1,6, gdzie d ≤ −2
−0,5 ∗ d, gdzie − 2 ≤ d ≤ 0
0,162 ∗ h ∗ d, gdzie 0 ≤ d ≤ 6

0,97 ∗ h, gdzie d ≥ 6 i kursu niewykonanego [min]
 

 (3) 

gdzie: 
d – odchyłka od rozkładu jazdy (pomiędzy czasem rzeczywistym 
i planowanym), 
h – interwał planowany w rozkładzie jazdy. 

Wyniki oceniane są wg skali widocznej w tab. 6.  
 

Tab. 6. Skala ocen wg wyników wskaźnika niepunktualności  
Źródło: oprac. własne 

Wynik wskaźnika U[min] Ocena 

0,0-0,9 bardzo dobra 

1,0-1,9 dobra 

2,0-3,9 satysfakcjonująca 

4,0 i więcej niesatysfakcjonująca 

 
Rezultaty przeliczenia odchyłek czasowych względem wskaź-

nika niepunktualności ukazane zostały w tab. 7. 
 

Tab. 7. Wyniki obliczeń współczynnika niepunktualności [9]  

 
Przedział cza-

sowy 
Współczynnik U 

[min] Oszacowana ocena 

 07:00-09:00 3,95 niesatysfakcjonująca 

Obsługiwane 
linie 

autobusowe 
09:00-14:00 

1,03 dobra 

 14:00-17:00 5,03 niesatysfakcjonująca 

 17:00-19:00 0,58 bardzo dobra 

 
Jako podsumowanie badania punktualności autobusów wyzna-

czony został procent kursów punktualnych, na podstawie wzoru [9]: 

                                      P =
Lp

L0
∗ 100%                               (4)                                                  

gdzie: 
Lp – liczba kursów poprawnych zaobserwowanych przyjazdów, 
Lo – liczba kursów zaobserwowanych przyjazdów. 

Wyniki przedstawione zostały w tab. 8. 
 

Tab. 8. Wyniki obliczeń procentu kursów punktualnych  
Źródło: oprac. własne 

  
Liczba kursów zaob-
serwowanych 

Liczba  
kursów punktu-
alnych 

Procent kursów 
punktualnych 

Obsługiwane linie  
autobusowe 

1175 420 35,74%   

 
Podsumowując można stwierdzić, iż w strefach czasowych po-

rannego i popołudniowego wzmożonego ruchu, kiedy to zapotrzebo-
wanie na przejazd autobusami miejskimi jest najwyższe, pasażero-
wie odczuwają stosunkowo niższą jakość w zakresie punktualności 
kursowania rzeszowskich autobusów miejskich. Opóźnienia te zwią-
zane są z narastającymi kongestiami występującymi w tych okre-
sach. 
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PODSUMOWANIE 

Rosnący poziom jakości życia sprawia, że mieszkańcy miast 
oczekują poziomu usług komunikacji miejskiej jak najbardziej zbliżo-
nych do wygody podróży własnym samochodem osobowym. Pozna-
nie preferencji pasażerów podróżujących komunikacją autobusową 
wiąże się z przeprowadzeniem badań ankietowych, dzięki którym w 
jak najlepszy sposób uzyskać można pomiar jakości realizacji usług 
komunikacji miejskiej z punktu widzenia pasażera. 

Opierając się na analizie literaturowej, wyróżniono zbiór najistot-
niejszych kryteriów, dzięki którym dokonano badania jakości funkcjo-
nowania obranego systemu komunikacji miejskiej. 

Zastosowana metoda badawcza, czyli sondaż z wykorzystaniem 
ankiety internetowej okazał się skuteczny względem zakresu prze-
prowadzonego badania. Ujawniły się pewne obszary, które wyma-
gają poprawy.  

Kluczowym kryterium jakości, który wpływa na poprawne funk-
cjonowanie obranego systemu komunikacji miejskiej jest punktual-
ność kursowania autobusów. Niestety w tym przypadku kryterium to 
okazało się jednym z najgorzej realizowanych postulatów jakościo-
wych. 

Wnioskując stwierdzić można, że badania jakości funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej w postaci ankiety odpowiednio połączone z 
pomiarem punktualności kursowania środków transportu, powinny 
być dokonywane stale i systematycznie. W celu analizy porównaw-
czej jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w różnych okre-
sach pomiaru, należy stosować ten sam zbiór wyznaczonych kryte-
riów oceny, których wartości należy odnieść do wzorcowych lub po-
żądanych poziomów. 
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 Functioning of urban transport in aspects of selected criteria 
of assessment quality 

The aim of this work was to select a specific set of criteria 

against which were made survey. They relate to measure of the 

quality of functioning selected urban transport system. On the 

basis of certain quantitative assessment of criteria the quality 

gap was set. Successively the statistical analysis in regards to 

obtained results was made and conducted the punctuality re-

search of bus services. 
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