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Sławomir Smoliński

Jakość usług przewozowych w ocenie 
pasażerów kolei – wyniki badań
Głównym celem każdego przedsiębiorstwa powinno być 
świadczenie tylko takich usług, które będą w pełni speł-
niać oczekiwania klientów. Żeby określić stopień zadowo-
lenia klientów, należy między innymi:
– badać potrzeby i oczekiwania klientów,
– mierzyć satysfakcję klientów i podejmować działania, 

z uwzględnieniem uzyskanych wyników, mające na ce-
lu podnoszenie jakości produkowanych wyrobów lub 
świadczonych usług.

Metodyka badań
Badania stopnia zadowolenia pasażerów z przejazdów wybranymi 
pociągami zostały przeprowadzone na odcinku linii E30 Kraków 
Gł. – Tarnów i trwały przez cztery miesiące 2003 r. (luty – marzec 
oraz maj – czerwiec). 

Podróżni proszeni byli o wypełnienie ankiety zawierającej 
6 pytań. W pytaniu pierwszym poproszono pasażerów o ocenienie 
w skali od 1 do 5 każdej z osiemnastu cech wypisanych w ankie-
cie. Zaproponowano, aby ocena:
 niedostateczna (1) – określa usługi, których poziom jakości 

w zakresie danego parametru zupełnie nie odpowiadał oczeki-
waniom pasażerów;

 mierna (2) – usługi, których oferowany poziom jakości w za-
kresie danego parametru jest daleki od oczekiwań podróż-
nych;

 średnia (3) – poziom usług, które w zakresie danego parame-
tru są jeszcze do zaakceptowania, jednak wymagają szybkich 
zmian podnoszących jakość;

 dobra (4) – usługi, których oferowany poziom w zakresie da-
nego parametru jest bliski oczekiwaniom pasażerów, jednak 
wskazane byłoby podniesienie ich jakości;

 bardzo dobra (5) – usługi oferowane w zakresie danego para-
metru, które odpowiadają oczekiwaniom pasażerów i są dla 
nich w pełni zadowalające.
Pytanie drugie dotyczyło preferencji pasażerów, czyli ich 

oczekiwań w zakresie jakości usług przewozowych, i tak preferen-
cja oznaczona cyfrą:
 1 – sugeruje, że dana cecha nie jest aż tak ważna;
 2 – sugeruje, że dana cecha jest dla pasażerów ważna w ma-

łym stopniu;
 3 – daje do zrozumienia, że dana cecha jest ważna dla pasa-

żerów w średnim stopniu;
 4 - sugeruje, że dana cecha jest dla pasażerów ważna w du-

żym stopniu;
 5 – sugeruje, że dana cecha jest dla pasażerów ważna w bar-

dzo dużym stopniu.
W pytaniu trzecim proszono osoby ankietowane o podanie 

z jaką częstotliwością podróżują pociągami pospiesznymi, a w py-
taniu czwartym o określenie stopnia zadowolenia z tych podróży 

w procentach. Zupełne niezadowolenie oznaczało 0, a całkowite 
zadowolenie 100%. 

W pytaniu piątym osoby ankietowane były proszone o poda-
nie swojego statusu zawodowego, natomiast w szóstym swojego 
wieku.

Wyniki badań
Badania w okresie luty – marzec 2003 r.
W okresie luty – marzec w badaniach wzięło udział 542 osoby. 
Status zawodowy osób biorących udział w badaniach przedsta-
wiono w tablicy 1.

Najwięcej ankietowanych stanowiły osoby pracujące (44,5%), 
które są zmuszone dojeżdżać pociągami do miejsca pracy. Dużą 
grupę podróżnych stanowili również studenci (33,4%).

Wiek ankietowanych został przedstawiony w tablicy 2. Z da-
nych w niej przedstawionych wynika, że aż 83,7% podróżnych to 
osoby w wieku od 18 do 50 lat. 

Częstotliwość podróżowania osób ankietowanych pociągami 
pospiesznymi podano w tablicy 3, która nawiązuje do wyników 
z tablicy 1. 20,8% ankietowanych pasażerów podróżuje „raz 
dziennie i więcej” oraz kilka razy w tygodniu (19,4%) i są to prze-
ważnie osoby dojeżdżające do pracy, a także studenci. Najwięcej 
osób podróżuje pociągami „kilka razy w miesiącu” i są to z regu-
ły studenci.

Oceny wystawione przez pasażerów oraz ich preferencje 
w okresie luty – marzec 2003 r. przedstawiono w tablicy 4.

Podróżni najwyżej ocenili kulturę obsługi pociągu (3,69) 
i pewność odbycia zaplanowanej podróży (3,68). Natomiast  
najniżej oceniono bezpieczeństwo w budynkach dworców i na 
peronach (2,38) i wyposażenie wagonów (2,39). Największą 
względną lukę jakościową, czyli różnicę między preferencjami 
podróżujących a wystawionymi przez nich ocenami, można zaob-
serwować w „bezpieczeństwie w budynkach i na peronach” 
(2,21) oraz w „cenach biletów” (2,20).

Stopień zadowolenia pasażerów z podróżowania pociągami 
przedstawiono w tablicy 5.

Badania w okresie maj – czerwiec 2003 r.
W okresie maj – czerwiec w badaniach wzięło udział 509 osób. 
Badania statusu zawodowego ankietowanych wykazały, że podob-
nie jak w badaniach przeprowadzonych w okresie luty – marzec 
najwięcej osób podróżujących pociągami stanowili studenci 
(38,5%) i osoby pracujące (32,6%). Jednak udział procentowy 
studentów w przeprowadzonych badaniach w porównaniu z okre-
sem luty – marzec zwiększył się o 5,1%, a osób pracujących 
zmniejszył o 11,9%.

Zarówno w okresie luty – marzec, jak i maj – czerwiec naj-
większa liczba podróżnych była w wieku od 18 do 25 lat. 

W okresie maj – czerwiec 2003 r. podróżni najwyżej ocenili 
kulturę obsługi pociągu (3,81) i pewność odbycia zaplanowanej 
podróży (3,55). Natomiast najniżej oceniono czystość wagonów 
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Tablica 1
Status zawodowy osób biorących udział w badaniach
Status zawodowy luty – marzec 2003 r. maj – czerwiec 2003 r.

  [%]  [%]

Pracujący 241 44,5 166 32,6

Studenci 181 33,4 196 38,5

Bezrobotni 24 4,4 14 2,8

Uczniowie 50 9,2 107 21,0

Renciści/emeryci 41 7,6 26 5,1

Żołnierze 5 0,9

Razem 542 100,0 509 100,0

Tablica 2
Wiek osób ankietowanych
Wiek luty – marzec 2003 r. maj – czerwiec 2003 r.

[lat]  [%]  [%]

poniżej 18  34 6,3 44 8,6

18–25  262 48,3 282 55,4

26–35  109 20,1 79 15,5

36–50  83 15,3 64 12,6

51–60  26 4,8 27 5,3

powyżej 60  28 5,2 13 2,6

Tablica 3
Częstotliwość podróżowania pociągami pospiesznymi
Liczba przejazdów luty – marzec 2003 r. maj – czerwiec 2003 r.

  [%]  [%]

Raz dziennie i więcej  113 20,8  91 17,9

Kilka razy w tygodniu 105 19,4 86 16,9

Raz w tygodniu 38 7,0 46 9,0

Kilka razy w miesiącu 134 24,7 147 28,9

Raz w miesiącu 57 10,5 37 7,3

Mniej niż raz w miesiącu 58 10,7 78 15,3

Raz w roku i rzadziej 37 6,9 24 4,7

Tablica 4
Oceny wystawione przez pasażerów oraz ich preferencje
Kryterium luty – marzec 2003 r. maj – czerwiec 2003 r.

 Preferencje Ocena Względna luka Preferencje Ocena Względna luka 
   jakościowa   jakościowa

Bezpieczeństwo w czasie podróży 4,71 3,02 1,69 4,72 3,10 1,62

Punktualność 4,68 3,08 1,60 4,65 3,08 1,57

Czystość wagonów  4,32 2,41 1,91 4,23 2,37 1,86

Częstotliwość kursowania pociągów 4,22 3,01 1,21 4,19 3,15 1,04

Połączenia bezpośrednie 4,29 3,13 1,16 4,13 3,29 0,84

Czas trwania podróży 4,44 2,89 1,55 4,37 3,11 1,26

Kultura obsługi pociągu 4,28 3,69 0,59 4,26 3,81 0,45

Dogodność przesiadania się na stacjach pośrednich 4,19 3,05 1,14 3,97 3,12 0,85

Informacja na/w wagonach pociągów 4,00 2,99 1,01 3,76 3,03 0,73

Ceny biletów 4,60 2,40 2,20 4,56 2,48 2,08

Komfort jazdy 4,45 2,59 1,86 4,43 2,83 1,60

Regularność kursowania 4,30 3,14 1,16 4,31 3,25 1,06

Informacje na stacjach 4,27 3,25 1,02 4,25 3,48 0,77

Pewność odbycia zaplanowanej podróży 4,66 3,68 0,98 4,54 3,55 0,99

Wyposażenie wagonów 4,11 2,39 1,72 3,96 2,47 1,49

Bezpieczeństwo w budynkach dworców i na peronach 4,59 2,38 2,21 4,57 2,49 2,08

Czystość peronów 4,06 2,59 1,47 3,98 2,56 1,42

Dogodność wysiadania i wsiadania do pociągów z peronów stacyjnych 4,05 3,00 1,05 4,01 3,11 0,90

Tablica 5
Stopień zadowolenia z podróżowania pociągami
Stopień zadowolenia luty – marzec 2003 r. maj – czerwiec 2003 r.

 liczność ocen [%] liczność ocen [%]

0% 0 0 3 0,59

5% 29 5,35 2 0,39

10% 6 1,11 11 2,16

15% 14 2,38 11 2,16

20% 15 2,77 17 3,34

25% 15 2,77 16 3,14

30% 27 4,98 40 7,86

35% 92 16,97 28 5,50

40% 22 4,06 44 8,64

45% 60 11,07 28 5,50

50% 65 11,99 70 13,75

55% 64 11,81 29 5,70

60% 31 5,72 45 8,84

65% 13 2,40 34 6,68

70% 29 5,35 39 7,66

75% 29 5,35 32 6,29

80% 11 2,03 36 7,07

85% 8 1,48 12 2,36

90% 4 0,74 8 1,57

95% 7 1,29 3 0,59

100% 1 0,18 1 0,20

Razem 542 100,00 509 100,00

Średni stopień zadowolenia  46,25  51,80

(2,37) i wyposażenie wagonów (2,47). Największą względną lukę 
jakościową można zaobserwować w „bezpieczeństwie w budyn-
kach i na peronach” (2,08) i w „cenach biletów” (2,08).

Podobnie jak w poprzednich badaniach najwięcej osób po-
dróżowało „kilka razy w miesiącu” i byli to z reguły studenci. 
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Średni stopień zadowolenia z podróżowania pociągami 
w okresie maj – czerwiec wynosił 51,80% i był większy niż 
w okresie luty – marzec o 5,55%.

Wnioski
Łącznie w badaniach trwających cztery miesiące udział wzięło 
1051 osób podróżujących pociągami na odcinku linii E-30 Kra-
ków Gł.- Tarnów.
1. W okresie luty – marzec średni stopień zadowolenia ankieto-
wanych z podróżowania pociągami wyniósł 46,25%. Najniżej an-
kietowani ocenili (w kolejności od oceny najniższej): bezpieczeń-
stwo w budynkach dworców i na peronach (2,38), wyposażenie 
wagonów (2,39), ceny biletów (2,40), czystość wagonów (2,41). 
Najwyżej oceniono (w kolejności malejącej): kulturę obsługi po-
ciągu (3,69), pewność odbycia zaplanowanej podróży (3,68), in-
formacje na stacjach (3,25), regularność kursowania (3,14). Naj-
większe znaczenie dla pasażerów mają następujące cechy jakości: 
bezpieczeństwo w czasie podróży (4,71), punktualność (4,68), 
pewność odbycia zaplanowanej podróży (4,66), ceny biletów 
(4,60), bezpieczeństwo w budynkach dworców i na peronach 
(4,59). Wyniki badania względnej luki jakościowej, czyli różnicy 
między preferencjami i ocenami pasażerów, kształtują się nastę-
pująco:
a)  najmniejsza luka względna wystąpiła u następujących cech: 

kultura obsługi pociągu (0,59), pewność odbycia zaplanowa-
nej podróży (0,98), informacja na/w wagonach (1,01), infor-
macja na stacjach (1,02),

b)  największa luka względna wystąpiła u następujących cech: 
bezpieczeństwo w budynkach dworców i na peronach (2,21), 
ceny biletów (2,20), czystość wagonów (1,91), komfort jazdy 
(1,86).

2. W okresie maj – czerwiec średni stopień zadowolenia ankieto-
wanych z podróżowania pociągami wyniósł 51,80%. Najniżej an-
kietowani ocenili (w kolejności od oceny najniższej): czystość 
wagonów (2,37), wyposażenie wagonów (2,48), bezpieczeństwo 
w budynkach dworców i na peronach (2,49), czystość peronów 
(2,56). Najwyżej oceniono (w kolejności rosnącej): kulturę ob-
sługi pociągu (3,81), pewność odbycia zaplanowanej podróży 
(3,55), informacje na stacjach (3,48), połączenia bezpośrednie 
(3,29). Największe znaczenie dla pasażerów mają następujące 
cechy jakości: bezpieczeństwo w czasie podróży (4,72), punktu-
alność (4,65), bezpieczeństwo w budynkach dworców i na pero-
nach (4,57), ceny biletów (4,56), pewność odbycia zaplanowanej 
podróży (4,54). Wyniki badania względnej luki jakościowej, czyli 
różnicy między preferencjami i ocenami pasażerów, kształtują się 
następująco:
a)  najmniejsza luka względna wystąpiła u następujących cech: 

kultura obsługi pociągu (0,45), informacja na/w wagonach 
(0,73), informacja na stacjach (0,77);

b)  największa luka względna wystąpiła u następujących cech: 
bezpieczeństwo w budynkach dworców i na peronach (2,08), 
ceny biletów (2,08), czystość wagonów (1,86), bezpieczeń-
stwo w czasie podróży (1,62).
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