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Wiesław Starowicz

Charakterystyka polskiej normy 
„Jakość usług w publicznym transporcie 
pasażerskim” 1)

3)  formułowania przez zarządzającego transportem publicznym 
wymagań jakościowych na usługi oferowane w przetargach.
Norma określa podstawowe pojęcia z zakresu transportu pu-

blicznego i jakości usług, określa miary jakości usług oraz podaje 
wskaźniki dotyczące wyboru właściwych metod pomiarowych 5).

Ciekawe jest podkreślenie w tekście normy, że zgodna z nor-
mą ma być usługa przewozowa, a nie przewoźnik. 

Struktura normy jest następująca:

Wprowadzenie
Rozdział 1 Zakres normy
Rozdział 2 Pojęcia i definicje związane z publicznym   
 transportem pasażerskim i jakością usług
Rozdział 3 Metodologia określania jakości usług,
Rozdział 4 Wymagania dotyczące jakości usług,
Rozdział 5 Zalecenia
 Dodatki:
 A Kryteria jakości
 B Słownik pojęć kryteria zakresu publicznego  
  transportu publicznego
 C Wskaźniki dotyczące pomiarów zadowolenia  
  klientów i poziomu wykonania usługi

Ważniejsze definicje 
W treści normy zdefiniowano pojęcia: publiczny transport pasa-
żerski (PTP), dostawca usług (PTP) oraz jakość usług.

Przez publiczny transport pasażerski 6) rozumie się usługi 
mające następujące cechy:
 są otwarte dla wszystkich podróżujących indywidualnie oraz 

w grupach,
 są reklamowane publicznie,
 mają ustalony czas lub częstotliwość oraz okresy przewozów,
 mają ustalone trasy oraz przystanki lub zdefiniowane punkty 

początkowe i docelowe lub zdefiniowany obszar działania,

Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) przyjął w kwiet-
niu 2002 r. nazwę EN 13816: 2002 „Transport – Logistyka 
i usługi – Publiczny transport pasażerski – Definicje, cele 
i pomiary dotyczące jakości usług” 2). Polski Komitet Nor-
malizacyjny uchwałą z 04.11.2003 r. uznał tę normę za 
Polską Normę 3) nadając jej numer PN-EN-13816:2002 (U). 
Norma ta do dzisiaj dostępna jest tylko w języku angiel-
skim. Jest to pierwsza norma regulująca zagadnienia do-
starczania jakości usług w publicznym transporcie pasa-
żerskim do oczekiwań pasażerów 4). We wprowadzeniu do 
normy określono jej cel globalny jako „promocję podej-
ścia jakościowego do działań transportu publicznego”. 

Cele szczegółowe to skupienie zainteresowania na potrzebach 
i oczekiwaniach pasażerów poprzez określenie procedur, które:
 zwrócą uwagę organów odpowiedzialnych za zarządzanie 

transportem publicznym na ważne kwestie z punktu widzenia 
jakości usług,

 wpływu na skuteczne podejmowanie decyzji wprowadzających 
elementy jakości usług,

 pozwolą pasażerom i zespołom badawczym na wiarygodne 
porównywanie jakości usług dostarczanych przez różnych 
przewoźników,

 wniosą wkład we wdrożenie procesu nieustannej poprawy ja-
kości usług.
Norma może być stosowana do:

1)  kształtowania jakości usług publicznego transportu pasażer-
skiego w przypadku, gdy pojedynczy przewoźnik (dostawca 
usług) ponosi całą odpowiedzialność za wszystkie główne kry-
teria jakości,

2)  kształtowania jakości usług publicznego transportu pasażer-
skiego w przypadku gdy dwóch lub więcej partnerów dzieli się 
odpowiedzialnością zgodnie z podpisaną w tej sprawie umową,

1) W związku z zapisami tej normy nie powinno się używać sformułowania „transport zbiorowy” czy „transport publiczny”, lecz „publiczny transport pasa-
żerski”.

2) Tytuł oryginału: „Transportation – Logistics and Services – Public passenger transport – Service quality definition, targeting and measurement”.
3) W związku z przyjęciem rozwiązań europejskich Polska Norma jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolności, powszechnie 

dostępnym i zaakceptowanym przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Norma ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczące różnej działalności i jej 
wyników, jest zatwierdzana na zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakceptowana przez wszystkie zaintere-
sowane strony jako korzyść dla wszystkich i wprowadza kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postępowania przy aktualnym poziomie techniki. 
Postanowienia normy są oparte na podstawach naukowych oraz danych sprawdzonych pod względem słuszności technicznej, ekonomicznej i użytkowej, 
uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz poziom techniki osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia w najbliższym czasie, jak również są  możliwe do realizacji 
oraz absolutnie sprawdzalne.

4) Wcześniej Unia Europejska w swych licznych dokumentach potwierdzała potrzebę działań zwiększających znaczenie roli jakości usług transportu zbioro-
wego. Przykładem może być przyjęta przez Radę Europy rezolucja nr 221 (1991) „O poprawie transportu i jakości życia w dużych miastach”. Komisja 
Europejska podjęła też liczne prace badawcze związane bezpośrednio z jakością miejskiego transportu zbiorowego (np. QUATTRO, ISOTOPE, BESTW, 
ELTIS). 

5) Poszczególne sformułowania normy są znane w polskiej literaturze przytaczającej przykłady postrzegania jakości usług w transporcie publicznym w Euro-
pie (zob. W. Starowicz: Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001).

6) ang. public passenger transport.
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 są dostarczane w sposób ciągły,
 mają opublikowane cenniki.

Usługi te nie powinny być ograniczone przez:
 środek transportu,
 własność pojazdu i infrastruktury,
 długość podróży,
 konieczność rezerwacji miejsc,
 sposób wnoszenia opłat,
 status prawny dostawcy usług.

Dostawcą usług 7) publicznego transportu pasażerskiego 
według normy nie musi być podmiot prawny. Może on składać 
się z osób fizycznych, przedsiębiorstw, korporacji oraz władz 
współpracujących w dostarczaniu usług.

Przez jakość usług 8) publicznego transportu pasażerskie-
go rozumie się zestaw kryteriów jakości i odpowiednich miar, za 
które jest odpowiedzialny dostawca usługi deklarujący zgodność 
z normą. Jakość usług oparta jest na koncepcji pętli jakości usłu-
g 9) (rys. 1).

 poziom realizacji (wykonania) usługi, który jest określeniem 
procentowej liczby zadowolonych klientów, np.:
– 98% naszych pasażerów ocenia, że ich pociągi jadą pla-

nowo,
– 95% naszych pasażerów ocenia ruchome schody jako bę-

dące w dobrym stanie technicznym;
 nieakceptowalny poziom działań; za każdym razem, kiedy  

jakość spada poniżej poziomu nieakceptowalnego, usługę 
traktuje się jako nie spełniającą wymagań i należy podjąć  
natychmiastowe działania naprawcze (korygujące), włącznie 
z uruchomieniem usługi alternatywnej i rekompensaty dla 
klientów.
Dostarczana jakość usługi 12) jest to poziom usługi dostar-

czanej na co dzień. Dostarczana jakość mierzona jest z punktu 
widzenia klienta. Nie jest to zwykła techniczna ocena wykazująca, 
że usługa została wykonana. Przykładowo przez klienta podczas 
podróży odczuwana jest punktualność, a nie wielkość opóźnienia, 
np. jeśli zaplanowano, że pociągi będą jeździć co 10 min, 
a pierwszy pociąg pojedzie z 10 min opóźnieniem, to pomiary 
wykażą, że wszystkie pociągi mają 10 min opóźnienia. Jednak 
tylko pasażerowie pierwszego pociągu odczują opóźnienie, a pa-
sażerowie pozostałych pociągów będą doświadczać czasu podró-
ży bez opóźnień. W praktyce może to być bardziej skomplikowa-
ne, jeśli pasażerowie korzystają z przesiadek.

Dostarczana jakość powinna być mierzona 13).
Odczuwana jakość usługi 14) jest to poziom jakości odczu-

wanej przez klienta. Odczuwanie to zależy od osobistego do-
świadczenia klienta związanego z daną usługą lub usługami po-
wiązanymi, od informacji otrzymanej na temat usługi – od 
dostawcy lub z innych źródeł – oraz z własnego środowiska.

Różnice w widzeniu jakości usług (luka jakościowa)15) – 
różnica między jakością oczekiwaną a jakością docelową wyraża 
stopień w jakim dostawcy usług powinni kierować swoje wysiłki, 
aby spełniać oczekiwania klientów.

Różnica między jakością docelową a jakością dostarczaną 
jest miarą zdolności dostawcy usług do osiągania swoich celów.

Jakość odczuwana wykazuje czasem podobieństwo do jako-
ści dostarczanej. Jakość odczuwana może być zmierzona poprzez 
ankiety („miękka” miara). Różnica między jakością dostarczaną 
a jakością odczuwaną jest funkcją wiedzy klienta o usłudze oraz 
osobistych lub przekazanych (przez kogoś) doświadczeń dotyczą-
cych usługi.

Luka między jakością oczekiwaną a jakością odczuwaną może 
być postrzegana jako stopień zadowolenia (satysfakcji) klienta.

Zastosowanie zasad pętli jakości wymaga:
– zdefiniowania lub oceny jawnych i niejawnych oczekiwań 

klientów,
– określenia wykonalnej i możliwej do dostarczenia usługi bio-

rącej pod uwagę powyższe oczekiwania (przez np. określenie 
zakresu usługi, poziomu realizacji oraz nieakceptowalnego po-
ziomu działań),

Oczekiwana jakość usługi 10) jest to poziom jakości jawnie 
lub domyślnie oczekiwany przez klienta. Poziom jakości może 
być rozważany jako suma ważona pewnej liczby kryteriów jakości. 
Względna waga tych kryteriów może być oceniona poprzez anali-
zy jakościowe.

Docelowa jakość usług 11) jest to poziom usług jaki zmierza 
osiągnąć dostawca. Jest on uzależniony od poziomu jakości 
oczekiwanej przez klientów, presji wewnętrznej i zewnętrznej, 
ograniczeń budżetowych i technicznych oraz działania konkuren-
cji. Przy ustalaniu docelowej jakości dostarczanej usługi należy 
wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 krótkie określenie standardu usługi, np.:

– chcemy aby nasi pasażerowie podróżowali punktualnymi 
pociągami (co oznacza maks. 3 min opóźnienia),

– chcemy dawać szybką odpowiedź na uwagi i zażalenia pa-
sażerów (w ciągu co najwyżej 10 dni roboczych);

7) ang. service provider.
8) ang. service quality.
9) ang. quality loop.
10) ang. service quality sought.
11) ang. service quality targeted.
12) ang. service quality delivered.
13) Norma określa sposoby pomiaru jakości dostarczanej według stanu wiedzy z 1999 r. Zapowiadane jest również uzupełnianie sposobów pomiarów w od-

stępach trzyletnich.
14) ang. service quality perceived.
15) Różnice te w wielu polskich publikacjach nazywane były lukami jakościowymi.

Rys. 1. Pętla jakości usługi



eksploatacja

9/2004 31

– wyprodukowania usługi, która jest zgodna ze z powyższą spe-
cyfikacją (włączając w to pomiar realizacji i działania popra-
wiające),

– powiadomienia klientów o wynikach działań,
– pomiarów zadowolenia klientów,
– analizy wyników i podejmowania odpowiednich działań korek-

cyjnych.
Oprócz podanych podstawowych definicji zamieszczonych 

w treści normy, w dodatku B (mającym charakter informacyjny) 
umieszczono słownik pojęć związanych z publicznym transpor-
tem pasażerskim, obejmujący aż 68 pojęć. 

Kryteria jakości usług PTP
Norma przewiduje 8 kategorii kryteriów jakości usług PTP od-
zwierciedlających spojrzenie klienta na dostarczaną usługę. 

Pierwsze dwie kategorie opisują ofertę PTP w ogólny sposób, ko-
lejne 5 kategorii daje dokładniejszy opis jakości usług, a ostatnia 
opisuje wpływ usługi na środowisko. 

Są to następujące kategorie:
1)  dostępność czasowo-przestrzenna (availability) – obszar ofe-

rowanej usługi z pozycji geografii, czasu, częstotliwości 
i środka transportu;

2)  dostępność funkcjonalna (accessibility) – dostęp do systemu 
PTP, włączając powiązania z innymi systemami transportu;

3)  informacja (information) – systematyczne dostarczanie wiedzy 
na temat systemu PTP dla ułatwienia planowania i realizacji 
podróży;

4)  czas (time) – czas odpowiedni na zaplanowanie i wykonanie 
podróży;

Tablica 1
Kryteria jakości

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

1. Dostępność czasowo-przestrzenna 1.1 Środki transportu   

 1.2 Sieć 1.2.1 Odległość do punktu b/a*

   1.2.2 Zapotrzebowanie na transport 

   1.2.3 Obszar działania

 1.3 Wykonanie usługi 1.3.1 Godziny wykonania usługi 

   1.3.2 Częstotliwość 

   1.3.3 Obciążenie pojazdu 

 1.4 Dopasowanie   

 1.5 Niezawodność  

2. Dostępność funkcjonalna 2.1 Połączenia zewnętrzne (dostępność przystanków) 2.1.1 Dla pieszych 

   2.1.2 Dla rowerzystów 

   2.1.3 Dla pasażerów taksówek 

   2.1.4 Dla użytkowników samochodów prywatnych

 2.2 Połączenia wewnętrzne 2.2.1 Wejścia/wyjścia

   2.2.2 Ruch wewnętrzny

   2.2.3 Przejście do innego środka PTP

 2.3 Dostępność biletów 2.3.1 Kupowanie w sieci

   2.3.2 Kupowanie poza siecią

   2.3.3 Kasowanie

3. Informacja 3.1 Informacja ogólna 3.1.1 Nt. dostępności czasowo-przestrzennej

   3.1.2 Nt. dostępności funkcjonalnej

   3.1.3 Nt. źródeł informacji

   3.1.4 Nt. czasu podróży

   3.1.5 Nt. kontaktu z klientami

   3.1.6 Nt. komfortu

   3.1.7 Nt. bezpieczeństwa

   3.1.8 Nt. wpływu na środowisko

 3.2 Informacja o podróży w warunkach normalnych 3.2.1 Kierunki na ulicach

   3.2.2 Identyfikacja punktów b/a

   3.2.3 Oznaczenia kierunku w pojazdach

   3.2.4 Nt. trasy

   3.2.5 Nt. czasu

   3.2.6 Nt. ceny

   3.2.7 Nt. rodzaju biletu

 3.3 Informacja o podróży w warunkach wyjątkowych 3.3.1 Nt. bieżącego/przewidywanego stanu sieci 

   3.3.2 Nt. dostępnych alternatyw

   3.3.3 Nt. refundacji (rekompensaty) 

   3.3.4 Nt. uwag i zażaleń

   3.3.5 Nt. utraty mienia

4. Czas 4.1 Czas podróży 4.1.1 Planowanie podróży

   4.1.2 Wsiadanie / wysiadanie 

 4.2 Zgodność z rozkładem 4.2.1 Punktualność

   4.2.2 Regularność

* Punkt b/a (boarding/alighting point) – punkt wsiadania i wysiadania, czyli przystanek, stacja.
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cd. tabl. 1

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

5. Kontakt z klientem 5.1 Zobowiązanie 5.1.1 Orientacja na klienta

   5.1.2 Innowacja i inicjatywa

 5.2 Obsługa klienta 5.2.1 Wnioski

   5.2.2 Zażalenia

   5.2.3 Rekompensata

 5.3 Personel 5.3.1 Osiągalność

   5.3.2 Podejście komercyjne

   5.3.3 Umiejętności / zdolności

   5.3.4 Wygląd

 5.4 Pomoc/wsparcie 5.4.1 W czasie zakłóceń w świadczeniu usługi

   5.4.2 Dla klientów potrzebujących pomocy

 5.5 Opcje biletów 5.5.1 Elastyczność

   5.5.2 Taryfy przewoźników

   5.5.3 Bilety bezpośrednie

   5.5.4 Sposoby regulowania opłat

   5.5.5 Stałe zasady wyliczania ceny

6. Komfort 6.1 Użyteczność udogodnień dla pasażerów 6.1.1 W punktach b/a

   6.1.2 W pojazdach

 6.2 Miejsca siedzące oraz przestrzeń osobista 6.2.1 W pojazdach

   6.2.2 W punktach b/a

 6.3 Komfort jazdy 6.3.1 Prowadzenie

   6.3.2 Ruszanie i zatrzymywanie

   6.3.3 Czynniki zewnętrzne

 6.4 Czynniki środowiskowe 6.4.1 Atmosfera

   6.4.2 Ochrona przed pogodą

   6.4.3 Czystość

   6.4.4 Oświetlenie

   6.4.5 Zatłoczenie

   6.4.6 Hałas

   6.4.7 Inne niepożądane zjawiska

 6.5 Udogodnienia uzupełniające 6.5.1 Toalety/łazienki

   6.5.2 Bagaż i inne obiekty

   6.5.3 Komunikacja

   6.5.4 Wypoczynek

   6.5.5 Usługi komercyjne

   6.5.6 Rozrywka

 6.6 Ergonomia 6.6.1 Łatwość przemieszczania

   6.6.2 Stylistyka wyposażenia

7. Bezpieczeństwo 7.1 Zabezpieczenie przed przestępstwem 7.1.1 Odpowiedni projekt wnętrza

   7.1.2 Oświetlenie

   7.1.3 Widoczny monitoring

   7.1.4 Obecność personelu/policji

   7.1.5 Widoczne punkty pierwszej pomocy

 7.2 Zabezpieczenie przed wypadkiem 7.2.1 Obecność/widoczność pomocy, np. poręczy 
   7.2.2 Unikanie/widoczność niebezpieczeństw

   7.2.3 Aktywna ochrona przez personel

 7.3 Zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi 7.3.1 Przygotowanie prewencyjne

8. Środowisko 8.1 Zanieczyszczenie 8.1.1 Spaliny

   8.1.2 Hałas

   8.1.3 Widoczne zanieczyszczenie

    8.1.4 Drgania

   8.1.5 Kurz, brud, śmieci

   8.1.6 Smród

   8.1.7 Odpady

   8.1.8 Zakłócenia elektromagnetyczne

 8.2 Zasoby naturalne 8.2.1 Energia

   8.2.2 Przestrzeń

 8.3 Infrastruktura 8.3.1 Wpływ drgań

   8.3.2 Zużycie drogi/torów itp.

   8.3.3 Wymagania co do osiągalnych zasobów

   8.3.4 Zakłócenia z innych działań
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5)  kontakt z klientem (customet care) – elementy usługi wprowa-
dzone dla znalezienia najlepszej zgodności standardowej 
usługi i oczekiwaniami pojedynczego pasażera,

6)  komfort (comfort) – elementy wprowadzone celem uprzyjem-
nienia podróży PTP,

7)  bezpieczeństwo (security) – poczucie osobistego bezpieczeń-
stwa odbierane przez klienta, uzyskane przez zastosowanie 
odpowiednich miar oraz przez powiadomienie klienta o ich 
stosowaniu,

8)  środowisko (environmental impact) – oddziaływanie na środo-
wisko wynikające z dostarczania usług PTP.
Kategorie te stanowią pierwszy, najbardziej ogólny poziom 

kryteriów jakości. Norma w załączniku A wprowadza jeszcze dwa 
poziomy, drugi i trzeci, będące uszczegółowieniem poziomu 
pierwszego.

W tablicy 1 zestawiono listę wszystkich kryteriów (poziom 1 
– 8 kryteriów, poziom 2 – 30 kryteriów oraz poziom 3 – 101 kry-
teriów).

Wymagania dotyczące jakości usług PTP
Norma określa potrzebę spełnienia przez dostawcę usług PTP 
trzech typów wymagań związanych z:
 zarządzaniem jakością usług,
 przyjętą definicją jakości usługi (wzorcem jakości usługi) 16),
 pomiarem jakości usługi.

Norma zaleca, aby w przypadku, gdy dwa lub więcej podmio-
tów dzieli odpowiedzialność za dostarczanie usług (np. władza 
i przewoźnik) wprowadzić umowę prawną dla zapewnienia po-
działu odpowiedzialności i określenia stosownych narzędzi zarzą-
dzania jakością. 

Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością dotyczy dostawców usług, tzn. zarówno wła-
dzę, jak i przewoźników. Jest ono zapewnione, jeśli uwzględnia-
jąc skalę i złożoność systemu PTP będą z odpowiednią częstotli-
wością podjęte następujące działania:
1. Identyfikacja jakości oczekiwanej, tzn. jawnych i ukrytych 

oczekiwań klientów w sprawie jakości usług PTP.
2. Uwzględnienie ograniczeń prawnych, politycznych, finanso-

wych, technicznych i ewentualnie innych.
3. Identyfikacja jakości dostarczanej oraz określenie obszarów jej 

poprawy.
4. Pomiar jakości dostarczanej usługi polegający na:

– wyborze metody pomiaru jakości,
– decyzji o częstotliwości pomiaru,
– wyborze metody przeliczania i właściwego sprawdzania 

wyników,
– tworzeniu dokumentacji wyników.

5. Wyznaczanie jakości docelowej polegające na przełożeniu da-
nych z punktów 1, 2, 3 i 4 na mierzalne kryteria jakości oraz:
– wybór kryteriów z listy kryteriów (wg tabl. 1),
– określenie docelowego poziomu dostarczanej usługi dla 

każdego z przyjętych kryteriów.
Należy w tej procedurze uwzględniać określenie:

– standardów usług,
– pożądanego poziomu wykonania usługi poprzez procento-

wy udział zadowolonych klientów,

– poziomu nieakceptowanej usługi,
– procesu naprawy usługi w przypadku niespełnienia oczeki-

wań (jeśli przewidziano w umowie o świadczenie usług).
6.  Podjęcie działań korygujących, tzn. poprawy jakości dostar-

czanej i jakości docelowej. Należą do nich przede wszystkim:
– działania korygujące, gdy nie osiągnięto pożądanego po-

ziomu wykonania usługi,
– działania korygujące, gdy wykonanie usługi jest nieakcep-

towane,
– zapewnienie dobrego poziomu procesu przekazywania in-

formacji o tych działaniach.
7.  Pomiar jakości odczuwanej przez klienta.
8.  Podjęcie działań mających na celu zredukowanie różnic mię-

dzy jakością:
– dostarczaną i odczuwaną,
– oczekiwaną i odczuwalną.

Wzorzec jakości usługi
Tworząc wzorzec jakości oferowanej usługi, dostawca w konkret-
nym systemie PTP powinien wybrać kryteria z listy (tabl. 1). Nale-
ży wybrać wszystkie kryteria poziomu 1 o ile nie są nieadekwatne 
dla danej usługi. Tam gdzie nie uwzględnia się kryteriów poziomu 
1 należy do wzorca dołączyć pisemne wyjaśnienie. Dodatkowo 
dostawca powinien wybrać kryteria poziomu 2 i 3 zgodnie ze 
swoimi potrzebami i preferencjami dla definiowanej usługi.

Kryteria z tablicy 1 mogą być połączone w jedno kryterium, 
dodatkowo podzielone lub inaczej nazwane. We wszystkich przy-
padkach należy podać cyfrowe odniesienie do tablicy 1. Można 
wprowadzić dodatkowe kryteria oraz nadać im numer tak, aby 
określić ich przynależność do określonej grupy kryteriów.

Pomiar jakości usługi
Przy pomiarze jakości dostarczonej usługi dla każdego kryterium 
należy zastosować właściwe metody. W punkcie 4 podano nie-
które odpowiednie metody wraz z przykładami ich zastosowania.

Można korzystać z innych metod, pod warunkiem uzyskiwania 
równoważnych wyników. Tam gdzie stosowana jest metoda alter-
natywna, należy wraz z oceną wykonania usługi podać parametry 
metody.

Podział odpowiedzialności
W sytuacji, gdy dostarczenie efektywnej usługi PTP zależy od 
udziału i współpracy dwóch lub więcej podmiotów, ważne jest 
zwrócenie jak największej wagi na zapewnienia, żeby partnerzy 
byli świadomi tej części kryteriów jakości, za które są odpowie-
dzialni. Ważne jest też aby wiedzieli o odpowiedzialności swoich 
partnerów. Proces przydzielania odpowiedzialności jest znaczą-
cym elementem zaleceń normy i powinien zawierać:
 połączony system zarządzania jakością, lub
 współdziałające oddzielne systemy zarządzania jakością.

W obu przypadkach wyraźnie zaleca się ustanowienie umowy 
pomiędzy stronami określającej zakres odpowiedzialności każdej 
ze stron i uwzględniającej następujące elementy:
1)  wspólne cele partnerów w systemie PTP;
2)  oczekiwania klientów

2.1)  wybór metod badawczych,
2.2)  sposób przeprowadzania badań,

16) W polskiej literaturze często przyjętą definicję jakości nazywa się wzorcem jakości.
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2.3)  przełożenie wyników badań na kryteria wykonania usługi,
2.4) komunikacja z rynkiem we właściwy sposób;

3)  ustalenie jakości docelowej
3.1)  identyfikacja istniejących poziomów jakości oraz możli-

wości zmian,
3.2)  analiza prawnych, politycznych, finansowych, technicz-

nych i innych ograniczeń,
3.3)  decyzja co do ilości oraz wyboru kryteriów jakości,
3.4)  ustalenie poziomu pożądanego, tolerancji oraz pozio-

mów nieakceptowalnych,
3.5)  ustalenie metod pomiarowych, częstotliwości, obliczeń 

i sprawdzania wyników,
3.6)  rozprzestrzenianie informacji o jakości docelowej;

4)  jakość dostarczana 
4.1)  odpowiedzialność dostarczenia każdego kryterium z ta-

blicy 1,
4.2)  działanie zgodnie z każdym kryterium,
4.3)  pomiary realizacji usługi,
4.4)  działania korygujące;

5)  jakość odczuwana przez klienta
5.1)  rozprzestrzenianie informacji o dostarczanej jakości oraz 

możliwych działań korygujących,
5.2)  wybór metod pomiarowych,
5.3)  pomiar odczuwanej jakości.

Metody pomiarów jakości usług
Omawiana norma w dodatku C zawiera wskaźniki dotyczące do-
boru i wykorzystania metod pomiaru jakości dostarczanej oraz ja-
kości odczuwanej przez klientów jako metod, które powinny zna-
leźć powszechne zastosowanie w publicznym transporcie 
pasażerskim. 

Do pomiaru satysfakcji klientów zalecana jest: 
 ankieta satysfakcji klienta 17) (CSS).

Do pomiaru jakości dostarczanej usługi zalecane są:
 ankiety tzw. utajnionego klienta 18) (MSS),
 ocena bezpośrednia wykonania usługi 19) (DPM).

Stosując ankiety satysfakcji klienta należy kierować się nastę-
pującymi zaleceniami.
1. Ankiety CSS są narzędziem oceny stopnia zadowolenia klienta 
z usług dostarczonych i dlatego należy odróżnić je od miar oceny 
wykonania usługi. CSS są zaprojektowane jako miara zadowole-
nia klienta z dostawcy usług i nie powinna być traktowana jako 
miara dokładna. CSS odnoszą się do lewej strony pętli jakości 
(rys.1) opisanej w normie. Poprzez ocenę satysfakcji można wy-
konać porównania do jakości oczekiwanej przez klienta. Satysfak-
cja klienta jest mierzona według skali, gdzie klient ocenia zakres 
w jakim dostawca usług zaspokaja jego oczekiwania. 
2. Ankiety należy przeprowadzać niezależnie na podstawie najbar-
dziej znaczących aspektów podróży klienta, zgodnie z wynikami 
wstępnych badań rynkowych. Zaleca się najpierw oceniać które 
kryteria są najbardziej istotne i ustalić ich priorytet. Dopiero po 
tym kroku należy oceniać pozostałe kryteria. Ankiety należy prze-
prowadzać zgodnie z normalną praktyką badań rynkowych, upew-
niając się, że wybrano odpowiednie próbki spośród wszystkich 
klientów i wszystkich punktów początkowych sieci. Należy też 
wziąć pod uwagę odpowiedni czas przeprowadzania ankiety zgod-

nie z kontekstem usługi. Można je przeprowadzać w dowolnym 
punkcie podróży lub później, ale należy wziąć pod uwagę dostęp-
ny czas klienta i konieczność unikania zakłóceń.
3. Ważne jest, aby ankiety były przeprowadzane i raportowane re-
gularnie i na czas. Dodatkowo ważne jest, aby wykonywana była 
ciągła ocena odpowiedniości ankiety w stosunku do potrzeb do-
stawcy usług i priorytetów klienta. Wymaga to badania wpływu 
wprowadzanych usprawnień na poziom zadowolenia klienta.
4. Należy zauważyć, że nastawienie klienta może być zmieniane 
przez czynniki zewnętrzne, jak np. wykonanie usługi przez innego 
dostawcę oraz ogólnie inne produkty i usługi. To wszystko spra-
wia, że miary oceny zadowolenia klienta są bardzo trudne do za-
stosowania do określania jakości docelowej – w przeciwieństwie 
do bezpośrednich miar wykonania.

Stosując ankiety utajnionego klienta należy kierować się na-
stępującymi zaleceniami.
1. Ankiety MSS również oceniają jakość usług, ale oparte są 
w znacznym stopniu na obiektywnych obserwacjach przeprowa-
dzanych niezależnie przez wyszkolone zespoły ankieterów, a nie 
na ocenie nastawienia klienta. Wykonują one wnikliwe obserwa-
cje na podstawie określonych kryteriów, zachowując się tak, jak 
zwykli klienci korzystający z systemu. Ankiety powinny być prze-
prowadzone zgodnie z rygorystyczną procedurą, która zapewni 
obiektywną ocenę zgodnie z wcześniej ustaloną normą. Ważne 
jest istnienie spójnego systemy oceny, z użyciem wyskalowanych 
formularzy, aby zminimalizować ryzyko różnic pomiędzy ankiete-
rami. Ankiety MSS powinny być wykonywane regularnie i plano-
wo, aby wychwycić trendy w wykonywaniu usługi.
2. Ankiety MSS pozwalają na obserwację konkretnych elementów 
systemu skoncentrowanych na cechach najważniejszych dla 
klienta, jednak nie potrafią wykryć tych cech. W porównaniu ich 
z ankietami CSS, które zazwyczaj przeprowadzane są w trakcie lub 
tuż po zakończeniu podróży (i dlatego są bardzo ograniczone cza-
sowo). MSS pozwalają na bardziej szczegółową obserwację. MSS 
pomagają przezwyciężyć fakt, że odczuwanie klienta może nie 
odzwierciedlać mierzonej jakości lub wykonania usługi w czasie 
konkretnej podróży.

Stosując bezpośrednie miary wykonania usługi należy kiero-
wać się następującymi zaleceniami.
1. DPM monitorują rzeczywiste wykonanie usługi albo w sposób 
ciągły na podstawie zapisu wykonania, albo przez użycie repre-
zentatywnej obserwacji. DPM pozwalają na monitorowanie wyko-
nania i ustanawianie celów wykonania na podstawie zdefiniowa-
nych skal. Należy przygotować odpowiednie systemy pomiarowe 
do zbierania danych oraz ustalić równowagę między zebraniem 
kompletnych danych a częstością pomiarów. Ważne jest, aby po-
miary były adekwatne, a nie tylko proste do wykonania oraz aby 
koncentrowały się na wykonaniu usługi z punktu widzenia po-
strzegania jej przez klienta. DPM powinny odzwierciedlać ogólne 
idee organizacyjne na każdym poziomie tak, aby dostawcy usług 
i ich personel wiedzieli w jaki sposób mogą przyczynić się do 
poprawy wykonania usługi.
2. Jedną z form oceny ilościowej jest liczba pasażerów korzysta-
jących z usług. W każdym zdarzeniu jest to istotny czynnik przy 
ustalaniu częstości pomiarów w badaniach rynku. Podczas oceny 
liczby, rozłożenia i czasu trwania podróży ważny jest odpowiedni 

17) ang. customer  satisfaction surveys (CSS). 
18) ang. mystery shopping surveys (MSS). 
19) ang. direct performance measures (DPM).
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dobór metod, które są efektywne kosztowo i odpowiednie do ce-
lów w jakich będą wykorzystane. Warunki lokalne wpłyną na wy-
bór metod spośród różnych opcji, włączając bezpośrednie obli-
czenia, badania próbek lub przybliżenia. Koszt liczenia pasażerów 
powinien być rozważony wraz z zastosowaniem techniki, która za-
pewni zebranie dokładnych danych, przy rozsądnych kosztach. 
Jeśli stosuje się próbkowanie, powinno ono być na właściwym 
poziomie, aby zapewnić dokładność wyników zgodnie z założony-
mi błędami statystycznymi dla celu, w jakim przeprowadzane są 
badania. Jeśli używane są oszacowania, powinny one być oparte 
na zdrowej wiedzy i uzasadnione tak, aby podstawy obliczeń były 
w pełni zrozumiałe.

Zalecenia ogólne
Stosując wymienione metody pomiarów należy zachować nastę-
pujące zalecenia ogólne.
1. Ocena wykonania usługi wybrana przez dostawcę usługi  
powinna koncentrować się na aspektach wskazanych jako ważne 
dla klienta. Należy wziąć pod uwagę warunki lokalne. Ważny jest 
dobór miar odpowiednich do konkretnych potrzeb dostawcy 
i klienta.
2. Koszt wykonania oceny powinien być adekwatny do celu jej 
stosowania. Docelowe poziomy wykonania usługi powinny być 
nakierowane na osiągnięcie wzajemnie korzystnej usługi zarówno 
dla dostawcy, jak i dla klienta.
3. Niewielki dostawca usług może nie mieć dostępu do specjali-
zowanych ekspertyz lub wystarczających środków finansowych do 
oceny wykonania usługi, w związku z czym nie osiągnie takiego 
samego poziomu usługi jak duży dostawca. Poziom badań i zbie-
rania danych powinien być odpowiedni do wielkości podmiotu. 
W pewnych sytuacjach może być właściwym, aby mali przewoź-
nicy współpracowali ze sobą w prowadzeniu badań rynkowych 
wystarczających do zaspokojenia ich potrzeb. Jeśli wykonano taki 
łączony projekt, każdy z przewoźników powinien upewnić się, że 
jego wzorzec jakości zawiera odniesienie do wszystkich rezulta-
tów badań.
4. Podczas przeprowadzania badań rynkowych należy brać pod 
uwagę potrzeby potencjalnych klientów. Dostawcy usług powinni 
oceniać potrzeby swojego rynku wychodząc poza obszar swojej 

obecnej klienteli, aby oceny wykonania skupiały się na elemen-
tach usługi istotnych dla większej liczby odbiorców. Może się 
zdarzyć, że niektórzy z potencjalnych klientów nie korzystają 
z systemu, ponieważ nie spełnia on pewnych kryteriów jakości, 
co nie zostałoby rozpoznane przez badania prowadzone wyłącznie 
wśród obecnych klientów.
5. Należy przygotować jasne definicje dla każdej stosowanej 
miary wraz z odpowiednią dokumentacją tak, aby był jasno okre-
ślony zakres oceny oraz metoda zbierania danych.
6. Przykłady podane w tablicy 2 pokrywają wszystkie kryteria ja-
kości wymienione w tablicy 1 z punktu widzenia klienta. Dostar-
czają również wiedzę na temat typów miar, których można użyć 
zgodnie z potrzebami indywidualnego dostawcy.
7. Niektóre z kryteriów jakości podane w tablicy 2 mogą nie mieć 
zastosowania do konkretnych przewoźników lub władz, bądź 
w konkretnych sytuacjach. Niektóre kryteria mogą być pominięte. 
Na przykład kryteria 1 i 2 z tablicy 2 mogą być parametrem, we-
dług którego rozwija się system transportu publicznego i jako ta-
kie mogą być oceniane codziennie. Jednak mogą one być nie-
istotne w przypadku przewoźnika, który ma niewielki wpływ na 
projektowanie sieci. Niektórzy użytkownicy normy, dla których te 
kryteria nie są odpowiednie, mogą zamiast tego poddawać się 
ocenom wykonania zgodnie z kryterium 3. 

Tablica 2 zawiera wskazane w normie wybrane przykłady po-
miarów satysfakcji klientów oraz pomiary wykonania usługi uży-
wane w publicznym transporcie pasażerskim. Przykłady przedsta-
wione w tablicy 2 nawiązują do pętli jakości. Kolumna „pomiary 
satysfakcji klientów” odnosi się do jakości odczuwalnej przez 
klientów, a kolumny „pomiary wykonania usługi” odnoszą się do 
jakości docelowej i dostarczanej przez dostawcę usług. Układ ta-
blicy 2 zgodny jest z układem tablicy 1, zawierającej zalecane 
kryteria jakości. W tablicy 3 z kolei przedstawiono rozszerzone 
przykłady metod pomiarowych stanowiące materiał pomocniczy 
do określania metod pomiarów jakości usług.

Sformułowania w tablicach stosunkowo wiernie oddają tłu-
maczenie na język polski, gdyż ze względu na brak praktyki sto-
sowania ich w Polsce komentarze i dostosowywania do wyobra-
żeń mogłyby zniekształcić ich sens.

 

Tablica 2
Wybrane przykłady pomiarów satysfakcji klientów wykonania usługi używanych w publicznym transporcie pasażerskim

Kryteria jakości Pomiary satysfakcji klientów Pomiary wykonania usługi 

  Jakość docelowa Jakość dostarczana

Dostępność czasowo-przestrzenna   
1.1. Środki transportu Pomiary satysfakcji klientów CSS – dostęp  Dostępność wszystkich środków transportu % ludzi mających dostęp do każdego środka  
 do środków transportu odpowiednich we wszystkich strefach (obszarach) w zdefiniowanym kryterium,  
 do zaspokojenia potrzeb klientów  % ludzi mających dostęp do środka odpowiedniego 
   do ich potrzeb w zdefiniowanym kryterium,  
   % klientów mieszkających w określonej odległości  
   od przystanku

1.2. Sieć CSS – możliwość podróży (dokądkolwiek,  Do przystanków można dotrzeć w zdefiniowanym DPM – % ludzi odbywających podróże   
 kiedykolwiek) czasie lub pokonując ograniczoną odległość bezpośrednie  
 CSS – dogodność Sieć pozwala na minimalną liczbę przesiadek

1.3. Wykonanie usługi CSS – częstotliwość Jak najniższa częstotliwość (wykonania) usługi % osiągnięcia minimalnej częstotliwości

1.4. Dopasowanie CSS dla docelowych grup użytkowników, np.: Dostarczenie usługi dopasowanej do wszystkich   
 CSS – dopasowanie dla niepełnosprawnych istniejących i potencjalnych użytkowników   
 CSS – dopasowanie dla dzieci    
 CSS – dopasowanie dla starszych    
 CSS – dopasowanie dla dojeżdżających 

1.5. Niezawodność CSS – zaufanie do sieci komunikacyjnej Sieć, która wzbudza zaufanie u klientów
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cd. tabl. 2

Kryteria jakości Pomiary satysfakcji klientów Pomiary wykonania usługi 

  Jakość docelowa Jakość dostarczana

Dostępność funkcjonalna   
2.1. Połączenia zewnętrzne CSS – np. dostępność przystanków Określone kryteria ułatwiające dostęp  DPM – łatwość dostępu   
  (np. brak schodów) według określonych kryteriów

2.2. Połączenia wewnętrzne CSS – np. windy/schody ruchome System zoptymalizowany pod kątem ułatwienia  DPM – czas podróży, ważony w odniesieniu  
  wewnętrznego przemieszczania się do liczby pasażerów:  
   – średni czas wsiadania, wysiadania, przesiadania  
   – nadmiarowy czas wsiadania, wysiadania   
      i przesiadania   
   DPM – odległość/czas przejścia między określonymi  
   punktami podróży

2.3. Dostępność biletów CSS – łatwość zakupu Dostateczna liczba określonych punktów MSS – wydajność usługi sprzedającej bilety  
 CSS – pasażerowie otrzymujący właściwy  rozprowadzania biletów w sieci   
 lub najbardziej odpowiadający bilet Kupowanie określonych rodzajów biletów    
  poza siecią   
  Kupowanie biletów przed datą podróży (w sieci    
  i poza nią)

Informacja   

3.1. Informacja ogólna CSS – dostępność informacji Dostarczenie dokładnej, zrozumiałej i użytecznej MSS – dostępność rozkładów jazdy  
 CSS – dokładność, aktualność i czytelność  informacji nt. usługi i sieci oraz materiałów informacyjnych  
 informacji  DPM – % odebranych telefonów z prośbą   
   o informację zgodnie z normą 

3.2. Informacja o podróży  CSS – informacja na stacjach, przystankach Dostarczenie dokładnej, zrozumiałej MSS – informacja na przystankach  
 w warunkach  i w pojazdach i użytecznej informacji MSS – wiedza, staranność oraz uprzejmość   
 normalnych CSS – dostępność informacji  personelu  
  CSS – dokładność i narzędzie informacji  MSS – jasne wskazywanie kierunków jazdy  
    MSS – pasażerowie otrzymujący właściwą   
    informację na przystankach

3.3. Informacja o podróży  CSS – informacja na przystankach i w pojazdach Dostarczenie dokładnej i aktualnej informacji MSS – dokładność i aktualność informacji  
 w warunkach  CSS – dostępność informacji  w punktach b/a i pojazdach  
 wyjątkowych CSS – przydatność ogłoszeń

Czas   

4.1. Czas podróży CSS – czas podróży Minimalizacja czasu podróży DPM – czas podróży, ważony w odniesieniu   
   do liczby pasażerów  
   – średni czas podróży  
   – średni czas wsiadania, wysiadania i przesiadania  
   – średni czas pobytu w pojeździe  
   – czas zakupu biletu

4.2. Zgodność z rozkładem CSS – punktualność Maksymalizacja poziomów niezawodności Przerwy  
 CSS – regularność  DPM – czas oczekiwania na przystankach  
 CSS – pewność usługi  Wykonanie rozkładu jazdy  
   DPM – czas oczekiwania – % pasażerów będących  
   wcześniej/później niż rozkładowy czas odjazdu  
   DPM – % pasażerów przybywających na czas  
   DPM – % pasażerów odjeżdżających wcześniej/  
   /później  
   DPM – % udanych przesiadek  
   MSS – zgodność z rozkładem  
   DPM – % pasażerów znajdujących działające windy/ 
   /schody ruchome  
   DPM – czas podróży, ważony w odniesieniu   
   do liczby pasażerów:  
   – nadmiarowy czas podróży  
   – nadmiarowy czas oczekiwania  
   – nadmiarowy czas wsiadania, wysiadania   
      i przesiadania  
   – nadmiarowy czas zakupu biletu

Kontakt z klientem   

5.1. Zobowiązanie CSS – ogólne  Założenia tak zaprojektowane, aby dostarczać    
  usługę, której oczekuje klient

5.2. Obsługa klienta CSS – obsługa klienta Standardy/ramy czasowe odpowiedzi  DPM – szybkość odpowiedzi na zażalenia,   
 CSS – profesjonalizm w obsłudze skarg  na zażalenia ze strony klienta wnioski i prośby  
 i zażaleń  DPM – % odebranych telefonów z prośbą   
   o informację zgodnie z normą

5.3. Personel CSS – wiedza personelu Uzgodnione standardy przyjmowania klientów MSS – klienci przyjmowani zgodnie z uzgodnionymi  
 CSS – wygląd/zachowanie  standardami  
 CSS – dostęp do personelu  MSS – wiedza, staranność oraz uprzejmość   
   personelu  
   MSS – wygląd personelu

5.4. Pomoc/wsparcie CSS – komunikacja z klientami Uzgodnione standardy pomocy MSS – pomoc od personelu oraz dostęp do niej  
 CSS – pomoc od personelu  MSS – poprawność i aktualność informacji   
   na stacjach, przystankach i w pojazdach

5.5. Opcje biletów CSS – bilety, ceny oraz wybór Opcje biletów dostosowane do potrzeb klientów
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cd. tabl. 2

Kryteria jakości Pomiary satysfakcji klientów Pomiary wykonania usługi 

  Jakość docelowa Jakość dostarczana

Komfort   

6.1. Użyteczność      
 udogodnień dla pasażerów

6.2. Miejsca siedzące  CSS – poziom zatłoczenia Uzgodniony standard komfortu DPM – liczba pasażerów w stosunku do poziomu  
 oraz przestrzeń    planowanego  
 osobista   DPM – % szansy na znalezienie się w pojeździe   
    ze wszystkimi siedzeniami zajętymi (w porównaniu    
    z prognozami)

6.3. Komfort jazdy CSS – prowadzenie pojazdu Uzgodnione standardy komfortu jazdy DPM – % podróży zgodnych z uzgodnionymi  
 CSS – wygoda i czystość w pojeździe  standardami  
   DPM – proporcje pasażerów podróżujących   
   w pojazdach zgodnych z technicznymi miarami   
   jakości jazdy  
   MSS – standardy jakości jazdy/prowadzenia

6.4. Czynniki środowiskowe CSS – stacje i przystanki Uzgodnione standardy środowiska Ogólne środowisko podróży  
 CSS – środowisko podróży  MSS – atmosfera podróży  
 CSS – czystość  MSS – hałas  
 CSS – środowisko w pojeździe  MSS – temperatura  
   Czystość  
   MSS – czystość

6.5. Udogodnienia CSS – dostępność udogodnień na stacjach/ Dostarczenie udogodnień zgodnie MSS – udogodnienia na przystankach   
 uzupełniające /przystankach ze zdefiniowanymi standardami lub w pojeździe  
  CSS – dostępność udogodnień w pojeździe  MSS – udogodnienia w dobrym stanie

6.6. Ergonomia CSS – projekt stacji/przystanków Projekt przystanków zaspokajający potrzeby klienta MSS – przystanki odpowiadają kryteriom projektu

Bezpieczeństwo   

7.1. Zabezpiecznie  CSS – poczucie bezpieczeństwa Dostarczenie bezpiecznej usługi dla klientów DPM – liczba zgłaszanych przestępstw przeciwko  
 przed przestępstwem   pasażerom  
    DPM – liczba zgłaszanych przestępstw przeciwko   
    obsłudze

7.2. Zabezpieczenie  CSS – bezpieczeństwo Bezpieczeństwo klientów i użytkowników dróg Liczba zarejestrowanych wypadków  
 przed wypadkiem   i/lub uszkodzeń ciała

7.3. Zarządzanie      
 sytuacjami wyjątkowymi

Środowisko   

8.1. Zanieczyszczenie CSS – hałas i inne zanieczyszczenia Nieprzekraczanie poziomów zanieczyszczeń/ DPM – % pojazdów spełniających wymagania   
  /hałasu dotyczące hałasu i emisji zanieczyszczeń  
   DPM – gospodarka odpadami

8.2. Zasoby naturalne  Redukcja zużycia energii na jednostkę  DPM – zużycie paliwa

8.3. Infrastruktura  

Tablica 3
Rozszerzone przykłady metod pomiarowych

Kryterium Konkretne przykłady

3. Informacja MSS: Informacja na przystankach/stacjach – % pasażerów oczekujących na przystankach z informacją dostarczoną zgodnie z uzgodnionymi stan-
dardami  
„Utajnieni klienci” odwiedzają przystanki, aby ocenić w jakim stopniu informacja podana klientom zgadza się z uzgodnionymi standardami. Wykonanie jest 
porównywane z definicją standardu, który szczegółowo określa wymagany poziom usługi oraz nieakceptowalne poziomy wykonania. Stosuje się ważenie wyni-
ków, aby odzwierciedlały one liczbę pasażerów na przystankach.

4. Czas DPM: Średni i nadmiarowy, ważony czas podróży 
Miara ta określa postęp w minimalizacji czasu podróży pasażerów. Do określenia średniego czasu podróży w systemie używa się danych o wykonaniu lub oce-
nia próbki. Czas jest ważony ze względu na czas przeznaczony na niewygodne aspekty podróży, takie jak przejście między liniami lub oczekiwanie na peronie, 
zgodnie z wcześniej prowadzonymi badaniami rynkowymi. Ogólny czas podróży jest rozdzielany na czas: wsiadania, wysiadania, przesiadania się, kupowania 
biletu, przebywania w pociągu, oczekiwania na peronie.  
Rzeczywisty ogólny czas podróży jest porównywany z czasem planowanym tak, aby obliczyć średni nadmiarowy czas podróży na jednego pasażera.

5. Kontakt z klientem MSS: % klientów przyjmowanych zgodnie z uzgodnionymi standardami  
Punkty sprzedaży biletów odwiedzane są przez „utajnionego klienta”, który ocenia czy sposób przyjęcia klienta jest zgodny z uzgodnionymi standardami. Sto-
sowana ocena sprawdza czy usługa odbierana przez klienta zgadza się ze standardem w następujących obszarach:  
– łatwość znalezienia punktu,  
– czystość okienka,  
– oświetlenie i organizacja,  
– dostępność personelu i jego grzeczność,  
– wybór metod płatności. 
Stosuje się ważenie wyników, aby odzwierciedlały liczbę klientów korzystających z punktu sprzedaży.

6. Komfort MSS: Atmosfera  
„Utajnieni klienci” podróżują siecią sprawdzając atrybuty uznane za istotne dla klientów. Poszczególne podróże przypisuje się ankieterom, którzy oceniają róż-
ne aspekty usługi, jak poziom zatłoczenia oraz czystość zgodnie ze zdefiniowanymi standardami.  
DPM: Dostępność wind i ruchomych schodów – % klientów znajdujących działające windy/ruchome schody 
Każde ruchome schody sprawdzane są raz w tygodniu przez inspektora, który ocenia ich stan, zapisuje datę oraz czas. Dostępność schodów ruchomych jest 
wpisywana do tabel w odpowiednim przedziale czasu z określoną oczekiwaną przepustowością pasażerów, a następnie oceniany jest % pasażerów korzystają-
cych z działających ruchomych schodów. Alternatywą jest automatyczne określanie stanu schodów i wind.
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cd.tabl. 3

Kryterium Konkretne przykłady

7. Bezpieczeństwo CSS: Bezpieczeństwo i ochrona  
Pasażerowie, którzy właśnie skończyli podróż pytani są o ocenę usługi według aspektów istotnych dla nich. Klienci dostarczają oceny ich poczucia bezpie-
czeństwa na stacjach i w pociągach.  
Przykład pytań w CSS odnoszących się do bezpieczeństwa i ochrony: 
„Chcielibyśmy, aby Pan(i) pomyślał(a) o swojej dzisiejszej podróży pociągiem. Proszę powiedzieć czy był(a) Pan(i) zadowolony(-a) z usługi używając skali 
od x do xx, gdzie xx oznacza całkowite (ogromne) zadowolenie, a x oznacza całkowity brak satysfakcji”. 
„Jak bardzo był(a) Pan(i) zadowolony(-a) ze swojego osobistego bezpieczeństwa podczas podróży”.

8. Środowisko DPM: Gospodarka odpadkami – całkowita masa (w tonach) stałych odpadów, które nie mogą zostać wykorzystane ponownie lub włączone do pro-
cesu recyklingu 
Określa się ilość stałych odpadów zebranych przez wewnętrzny układ usuwania śmieci, aby pozwolić na ocenę docelowych poziomów produkcji odpadów - 
DPM: Emisja zanieczyszczeń przez autobusy 
Emisja spalin przez autobusy nie może być większa niż 70% górnej granicy określonej przez regulacje krajowe.

Inne narzędzia zarządzania jakością
sugerowane w normie
Norma wskazuje również inne narzędzia zarządzania jakością, su-
gerowane do wykorzystania w identyfikowaniu jakości dostarcza-
nej usługi. Należą do nich 20):
- samoocena: różne metody włącznie z modelem EFQM używa-

nym w przez Europejską Nagrodę Jakości,
- wprowadzenie programów ciągłej poprawy jakości usług,
- porównywanie (benchmarking): jako metoda dzielenia się wie-

dzą i doświadczeniem „najlepszych praktyk” wprowadzająca 
poprawę poprzez identyfikację celów,

- standaryzacja i/lub certyfikacja: narzędzia ulepszonego zarzą-
dzania jakością i definiowania usług,

- partnerstwo jakości: poprzez współpracę pomiędzy władzami 
a przewoźnikami celem poprawienia współpracy między usłu-
gami a tym samym ich jakości,

- gwarancje usługi: poprzez zobowiązania dostawców usług 
(władz i przewoźników) wobec klientów (karty praw pasaże-
rów).

Narzędzia te nie są powszechnie znane w polskiej praktyce 
badań jakości publicznego transportu pasażerskiego. Kolejno 
przytoczono kilka stwierdzeń na ten temat, pozwalających na lep-
sze zrozumienie wskazanych narzędzi.

Ocena jakości według wzorców EFQM
Metoda pozwala na samoocenę swoich działań każdej firmie 
w celu skoncentrowania działań na ogniwach mających najwięk-
szy wpływ na jakość. EFQM definiuje samoocenę jako uważne 
przyjrzenie się swojej firmie i ocenę punktową w stosunku do 
modelu idealnego.

Podejście to jest oparte na pomyśle „mierzyć i udoskonalać” 
z zamiarem wprowadzenia stałych ulepszeń w systemie. Samo-
ocena jest praktycznym sposobem, dzięki któremu firma może 
pomierzyć własną wydajność oraz działanie i z tego punktu wi-
dzenia dokonać usprawnień, modyfikując swój system organiza-
cyjny. Samoocena pozwala na ocenę jakości w pewnych odstę-
pach czasu lub w porównaniu z innymi firmami.

Tablica 4
Model poprawy jakości opracowany przez EFQM

Kryteria Cele  Udział procentowy  
  kryteriów w samoocenie

I. Czynniki sprawcze  50

 Zarządzanie poprawą jakości  
Kierownictwo Współpraca z klientami 10 
 Motywacja personelu 

Polityka i strategia Oczekiwane wyniki 8 
 Sposób osiągnięcia oczekiwanych wyników 

 Umiejętności personelu  
Zarządzanie personelem Udział personelu w poprawie jakości 9 
 Polityka płacowa 

Środki Optymalizacja wpływów i kosztów 9 
 Udział środków technicznych, technologicznych i informacyjnych 

 Identyfikacja procesów  
Procesy przewozowe Kontrola procesów 14 
 Modyfikacja procesów 

II. Rezultaty  50

Zadowolenie personelu Wydajność przedsiębiorstwa jako funkcja poparcia i zaangażowania personelu 9 
 Wydajność przedsiębiorstwa jako funkcja zadowolenia personelu 

Satysfakcja klientów Wytyczne do określenia jakości usługi i poprawy jakości usługi 20

Wpływ na  społeczeństwo Ochrona środowiska (hałas, zanieczyszczenia) 6 
 Ochrona jakości życia 

Wynik ekonomiczny Wydajność finansowa 15 
 Środki na poprawę jakości 

Źródło: opracowanie własne.

EFQM proponuje pojmowanie 
jakości zarówno jako strategii kon-
kurencji oraz jako stymulowanie 
i pomaganie w tworzeniu sieci 
i analizie porównawczej tych dzia-
łań, które służą poprawie. Pod-
stawą tego modelu jest zasada,  
że kierownictwo określa czynniki 
sprawcze (zarządzanie ludźmi, po-
lityka i strategia, źródła, procesy). 
Te z kolei wytwarzają rezultaty 
(usatysfakcjonowanie ludzi, zado-
wolenie klienta, wpływ na społe-
czeństwo), które generują wyniki 
działalności przedsiębiorstwa, co 
podano w tablicy 4.

Udział poszczególnych kryte-
riów przedstawiony w ostatniej ko-
lumnie tablicy 4 wskazuje na pre-
ferencje w modelu. Najwięcej, bo 
aż 20% punktów dotyczy satysfak-
cji klientów. Na średnim poziomie 
(14–15% punktów) ustawiana jest 
działalność firmy (jakość procesu 

20) W normie nie podano dodatkowych informacji na temat wymienionych narzędzi; dla poszerzenia wiedzy w tym zakresie można polecić pracę W. Starowi-
cza: Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, rozdział 4.1 – Europejskie techniki doskonalenia jakości w miejskim 
transporcie zbiorowym, s. 205–224.
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przewozowego oraz wynik ekonomiczny firmy), a najmniej (6% 
punktów) dotyczy negatywnego oddziaływania na społeczeństwo.

Zalety procedury samooceny określane są następująco:
 rygorystyczny model o sztywnych strukturach ulepszania i roz-

woju firmy,
 ocena na podstawie faktów, a nie na indywidualnym postrze-

ganiu,
 model jest sposobem na osiągnięcie spójnego porozumienia 

w sprawie niezbędnych usprawnień,
 model jest skutecznym narzędziem diagnostycznym,
 procedura wyzwala stosowanie benchmarkingu.

Poprawa jakości poprzez stosowanie benchmarkingu 
Metoda ta polega na poszukiwaniu przez przedsiębiorstwo najlep-
szych, istniejących w praktyce rozwiązań wśród innych przedsię-
biorstw pozwalających na poprawę swoich działań 21). W pierw-
szym okresie rozwoju benchmarking stosowany był w celu 
poprawy pozycji przedsiębiorstwa na rynku. W tym celu wybiera-
no wzorcowego konkurenta, porównywano z nim własną organiza-
cję i wdrażano program naprawy. Za firmę wzorcową uznawano  
tę, która osiąga dużo lepsze wyniki, niż analizowane przedsię-
biorstwo. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć określenie bench-
markingu jako stałego porównywania swojego przedsiębiorstwa 
z wzorcowym konkurentem w obszarze kluczowym czynników 
sukcesu firmy 22). Wzorcowy konkurent powinien wyróżniać się 
określonymi cechami, np. powinien uzyskiwać lepsze wyniki  
finansowe, posiadać lepiej prowadzone działania z zakresu mar-
ketingu, cechować się wyższą kulturą organizacyjną i prowadzić 
lepsze działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 
Benchmarking w najbardziej ogólnym pojęciu polega na porów-
naniu:
 zachowań, praktyk handlowych, instrumentów rynkowych oraz 

działania instytucji publicznych między krajami, regionami, 
sektorami i przedsiębiorstwami w celu wykrycia najlepszych 
rozwiązań (ang. best practices),

 danej jednostki do wzorcowego rozwiązania w celu określenia 
niezbędnych zmian oraz zmobilizowania wszystkich uczestni-
ków procesu (gospodarka i społeczeństwo) do dokonania tych 
zmian. 
Przedmiotem porównania może być każdy proces i funkcja 

w organizacji, towary i usługi, kadra kierownicza, kapitał, a także 
wartości postrzegane przez klienta. Szczególnie ten ostatni aspekt 
jest ważny, gdyż każda firma/organizacja dąży do zaspokojenia 
potrzeb klienta i spełnienia jego oczekiwań.

Istota benchmarkingu polega nie tyle na znajdowaniu i prze-
noszeniu gotowych wzorców, lecz na sposobie dochodzenia do 
najlepszych rozwiązań. Sukces zależy od gotowości uczestników 
do kwestionowania dotychczasowych rozwiązań i praktyk oraz 
wprowadzanie zmian, niekiedy daleko idących. 

W przypadku usług realizowanych przez przewoźników w pa-
sażerskim transporcie publicznym można metodę tę zastosować 
do ciągłego porównywania parametrów, wskaźników efektywności 
lub kryteriów jakości w celu doskonalenia działalności przedsię-
biorstwa. Każde przedsiębiorstwo może podejmować działania 
uznane przez siebie za skuteczne i w zależności od pochodzenia 
informacji umożliwiających osiągnięcie poprawy lub przewagi 
konkurencyjnej może stosować jedną z trzech form:
1) benchmarking wewnętrzny – związany z analizą wewnętrzną 

przedsiębiorstwa na podstawie obserwacji, pomiarów i porów-
nań między działami, zakładami, zajezdniami,

2) benchmarking funkcjonalny polegający na porównaniu tych 
samych cech lub frakcji w różnych przedsiębiorstwach,

3) benchmarking związany z najlepszymi światowymi doświad-
czeniami polegający na porównywaniu tych samych cech lub 
frakcji z najlepszymi przedsiębiorstwami na świecie.
Przykładem porównań typu benchmarking w układzie między-

narodowym jest ciągła działalność operatorów Metra w grupie 
COMET i NOVA 23). Porównania dotyczą wskaźników efektywności 
oraz cech jakości. Działalność ta jest postrzegana jako dostar-
czanie rzetelnych porównań między uczestniczącymi systemami 
metra. 

Doświadczenia wielu organizacji dowodzą, że zastosowanie 
benchmarkingu prowadzi do obniżenia kosztów i wzrostu produk-
tywności, poprawy efektywności i jakości działania, redukcji za-
pasów i w efekcie do poprawy pozycji organizacji w konkurencyj-
nym świecie.

Benchmarking ma jednak wady:
 ograniczona innowacyjność pracowników, ponieważ główną 

metodą jest naśladownictwo najsilniejszych konkurentów; 
z założenia możliwości „przegonienia” wzorca są minimalne;

 uzyskanie niezbędnych informacji jest często trudne, a niekie-
dy niemożliwe, ze względu na niechęć konkurentów do współ-
pracy;

 zebranie informacji o wzorcach wymaga znacznego wysiłku 
i jest kosztowne i czasochłonne;

 budzi zastrzeżenia etyczne i prawne co do niektórych sposo-
bów gromadzenia informacji o porównywanych konkurentach 
i liderach rynkowych; stąd znaczenie zdefiniowania kodeksu 
etycznego benchmarkingu;

 przygotowanie i wdrożenie programu zmian wiąże się często 
ze znacznymi kosztami, np. ze względu na zakup patentów 
i opracowań od przedsiębiorstw konkurencyjnych, wydatki na 
badania marketingowe, pomiary i analizy oraz wysokie koszty 
zmian organizacyjnych i technologicznych, szkolenia pracow-
ników itp.

Partnerstwo dla jakości
Stosunkowo nową formą działań mających na celu poprawę jako-
ści transportu publicznego jest tak zwane partnerstwo dla jakości. 
Jest to formalne lub nieformalne porozumienie o współpracy po-

21) Pojęcie benchmarkingu zostało wprowadzone przez firmę Xerox w latach 70., a następnie rozpowszechnione przez inne przedsiębiorstwa w latach 80. 
Wiele  definicji przytoczono (w): B.Mustafa Pulat: Process Improvements trough Benchmarking. „TQM Magazine”, vol. 6, nr 2, s. 37 – 40.

22) Metoda porównywania się do najlepszych jest obecnie bardzo popularna w USA i Japonii, gdzie jest normalne, że pracownik obserwuje konkurencję 
i zgłasza przełożonym o wszelkich zmianach zaobserwowanych u rynkowych konkurentów. Jest to element stylu pracy, a często życia. Bardzo często kie-
rownictwo i pracownicy wizytują konkurencyjne firmy lub odbywają tam praktyki. 

23) W 1995 r. pięciu operatorów z miast: Metra(Nowy Jork, Londyn, Paryż, Berlin, Hongkong MRTC)  założyło grupę współpracującą w ramach benchmar-
kingu. Grupa ta w 1998 r. została rozszerzona o kolejne cztery miasta: Meksyk, Tokio, San Paulo i Moskwę. Grupa ta przyjęła nazwę COMET – Commu-
nity of Metros. Obejmuje ona 9 z 12 największych światowych metro.  W 1998 r. powołana została grupa NOVA dla średniej wielkości metro. Liczy 
obecnie 7 członków: Hongkong (KCRC), Singapur, Madryt, Lizbona, Oslo, Glasgow, Newcastl. 
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między władzami, zarządami transportu i dróg oraz przewoźnika-
mi należącymi do sektora publicznego i prywatnego, które mają 
wspólny interes w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, 
w tym zwłaszcza promowanie transportu publicznego. 

Idea partnerstwo dla jakości powstała w Wielkiej Brytanii na 
początku lat 90. jako konsekwencja skutków prywatyzacji i dere-
gulacji komunikacji autobusowej (poza Londynem) dokonanej 
w 1986 r. Praktycznie pozbawiło to władze wpływu na liczbę i ja-
kość usług w zbiorowym transporcie pasażerskim, ale także na 
dodatkowe urządzenia, takie jak przystanki autobusowe i informa-
cje. Ocena skutków deregulacji, dokonana przez parlament bry-
tyjski w 1992 r., była niezbyt pozytywna jeśli idzie o usługi prze-
wozowe i zdecydowanie krytyczna w odniesieniu do wspomnianych 
wcześniej urządzeń dodatkowych.

Uzmysłowiono sobie, że jakość usług w komunikacji pasażer-
skiej wymaga współpracy i koordynacji wielu organizacji i insty-
tucji. Przykładowo prędkość komunikacyjna autobusu zależy nie 
tylko od cech pojazdu i sposobu jego prowadzenia, lecz także od 
warunków ruchu, priorytetu w ruchu itp. Było to powodem zwró-
cenia się Departamentu Transportu do samorządów lokalnych 
i innych jednostek sektora publicznego o nawiązanie współpracy 
z przewoźnikami. W grę wchodzili zarówno przewoźnicy subsy-
diowani, jak i działający na zasadach samofinansowania.

Typowe porozumienie partnerskie przewiduje, że władze za-
pewniają urządzenia stałe, takie jak przystanki, właściwe traktowa-
nie pojazdów transportu publicznego w organizacji ruchu oraz 
system informacji o oferowanych usługach. W zamian za to prze-
woźnicy zobowiązują się do podniesienia jakości pojazdów 
i usług oraz zasilania systemu informacji. 

Są oni również zachęcani do koordynowania rozkładów jazdy 
między sobą. W najbardziej rozwiniętej postaci, porozumienie 
może obejmować także organizację parkowania (w systemie park-
-and-ride).

W połowie lat 90. porozumienia partnerskie zawarto między 
innymi w:
 Merseyside (uzgodnienie rozkładów jazdy, stworzenie systemu 

informacji dla pasażerów, modernizacja przystanków),
 Hampshire (Southampton), gdzie m.in. zainstalowano system 

informacji na podstawie systemu określania lokalizacji auto-
busów z wykorzystaniem systemu GPS,

 Birmingham (pilotażowy projekt linii autobusowej wysokiej 
jakości),

 Shrewbury, stolica powiatu Shropshire (park-and-ride).
Doświadczenia brytyjskie ujawniły następujące zalety i wady 

porozumień o partnerstwie:
 usprawnione przystanki i inne urządzenia, lepsze warunki ru-

chu oraz informacja niewątpliwie są korzystne dla pasażera,
 niestety, wobec braku podstaw prawnych i możliwości egze-

kucji, władze nie mają pełnego wpływu na końcowy wynik; nie 
mają także udziału np. w zwiększonych dochodach przewoź-
ników;

 uznanie za poprawę jakości uzyskują przewoźnicy, podczas 
gdy winą za niedociągnięcia obciążone są władze;

 słabi przewoźnicy zyskują nieproporcjonalnie więcej niż wyno-
si ich udział w sukcesie.

Gwarancja usług – karta praw pasażera
Najbardziej znaną formą gwarancji usług jest tak zwana Karta 
klienta (pasażera). Punktem wyjścia do jej wprowadzania było 
spostrzeżenie, że pasażer oczekuje usług o pewnej jakości i nie 
obchodzi go, w jaki sposób przewoźnik zaspokoi jego wymaga-
nia. Przeciętny klient stawia sobie w tej sprawie następujące py-
tania:
 czy jakość usług odpowiada jego oczekiwaniom?
 czy nie występują przypadki podróżowania w warunkach od-

biegających od przeciętnych?
Odpowiedzią na te pytania był pomysł zastosowania w trans-

porcie publicznym gwarantowania pasażerowi, że w każdym przy-
padku dotrze on do celu podróży w obiecanym terminie i że wa-
runki podróżowania nie będą gorsze niż określone w gwarancji. 

Powszechnie uważaną za prototypową jest Karta pasażera  
ACTION, zastosowana dla poprawy obsługi przez przedsiębior-
stwo o tej nazwie, obsługujące komunikacją autobusową obszar 
aglomeracji Canberry w Australii. Najważniejsze punkty karty 
przedstawiono w tablicy 5.

Karta praw pasażera metra w Londynie przewiduje następują-
ce zobowiązania przewoźnika:
 jakość usługi przewozowej na ustalonym poziomie jakości 

(w zakresie prędkości, częstotliwości, niezawodności),
 czystość i bezpieczeństwo stacji metra (ich wygląd musi za-

chęcać do korzystania z metra),
 aktualność informacji,
 uprzejmość oraz gotowość personelu do pomocy pasażerom.

Karta ustala, że w przypadku spóźnienia pociągu z winy prze-
woźnika powyżej 15 min, pasażer otrzymuje rekompensatę finan-
sową w wysokości ceny biletu w postaci vouchera. Warunkiem 
jest przedstawienie pisemnej skargi i załączenie biletu.

Nieco inny charakter ma Karta multimodalna podpisana 
w 1996 r. przez francuską Unię Transportu Publicznego (UPT), 
paryski zarząd transportu (RATP), koleje francuskie (SNCF) i kra-
jową federację transportu pasażerskiego (FNTV). Karta obejmuje 
zobowiązania odnoszące się do:

Tablica 5
Karta pasażera ACTION (Canberra, Australia)
Zobowiązania przewoźnika Wyjaśnienie zobowiązania   

Czas oczekiwania Nie powinien być dłuższy niż 4 min w stosunku do rozkładowe-
go. Odjazd przed czasem jest niedopuszczalny.

Informacja W przypadku telefonu, maksymalny czas na zgłoszenie się nie 
powinien przekraczać 3 min. W przypadku niemożności natych-
miastowego udzielenia informacji, punkt informacyjny połączy 
się z klientem tak szybko, jak to jest możliwe.

Personel Głównym zadaniem jest pomoc pasażerowi.

Dostępność  W miarę posiadanych środków polepszana będzie dostępność, 
informacja i warunki dostępu (niskopodłogowy tabor, wysepki 
przystankowe itp.).

Komfort podróży Będzie zapewniany przez eksploatowanie taboru odpowiedniej ja-
kości, wentylację i ogrzewanie, zapewnienie odpowiedniej liczby 
miejsc siedzących, miejsca na nogi, łagodne prowadzenie pojaz-
du przez kierowcę itp.

Estetyka i czystość Autobusy będą regularnie myte i czyszczone wewnątrz, zewnątrz, 
graffiti będą usuwane w ciągu 48 godz.

Bezpieczeństwo w ruchu Wszyscy kierowcy będą przeszkoleni na kursie defensywnej jazdy 
oraz regularnie badani pod względem sprawności.

Innowacje Przedsiębiorstwo nieustannie będzie działać na rzecz poprawy ja-
kości środowiska przez przyciągnięcie jak największej liczby pa-
sażerów, którzy inaczej użyliby samochód. Drogą do tego jest 
podnoszenie jakości usług, tworzenie parkingów przy przystan-
kach peryferyjnych, wprowadzanie linii pospiesznych i specjal-
nych.

Źródło: QUATTRO – Report of WP2. http://www.eur.nl/quattro
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 węzłowych punktów przesiadania (multi-
modalnych),

 informacji dla pasażera obejmującej 
wszystkie środki transportu,

 zintegrowanego systemu taryfowo-bileto-
wego,

 powiązań z transportem indywidualnym,
 współpracy z władzami miejskimi i inny-

mi podmiotami,
 wspierania prac badawczych i rozwojo-

wych nad technologiami i systemami 
transportu.
Wzorowym przykładem karty jest Karta 

gwarancji podróży stosowana w Oslo przez 
przewoźnika AS Oslo Sporveier. Gwarancja 
podróży składa się z 12 punktów, opisują-
cych różne aspekty zbiorowego przewozu pa-
sażerów, włączając w to punktualność, infor-
macje dla pasażerów oraz utrzymanie pojazdu 
i czystości. Gwarancje dotyczą wszystkich 
środków transportu miejskiego (metra, tram-
waju, autobusu) i wszystkich linii, w tym ob-
sługiwanych przez zakontraktowanych prze-
woźników prywatnych. Tekst Karty gwarancji 
podróży przedstawiono w tablicy 6 24).

Analizując Kartę gwarancji podróży, moż-
na stwierdzić, że ostatni punkt jest najbar-
dziej ambitny. Kiedy usługi mają niską ja-
kość, klienci są zachęcani do skorzystania ze 
standardowego formularza skargi, który jest 
dostępny we wszystkich pojazdach i na 
wszystkich stacjach. Aby motywować klien-

Tablica 6
Karta gwarancji podróży AS Oslo Sporveier

Gwarancja Wyjaśnienie gwarancji

Będziemy odjeżdżać zgodnie  Wszystkie odjazdy widniejące na rozkładach jazdy Sporveier będą odbywały się  

z rozkładem jazdy w deklarowanym czasie. Informacja o zmianach lub odwołaniach będzie zamieszczana  
 na plakatach lub powiadomieniach itp.

Nie będzie  Żaden pojazd nie może być odprawiony wcześniej,  
zbyt wczesnych odjazdów niż widnieje to na rozkładzie jazdy.

Będziemy informować  Następne przystanki będą zawsze ogłaszane przez głośnik. Tam, gdzie będzie  
o następnym przystanku to możliwe, pojawi się informacja elektroniczna.

Powinniście zawsze wiedzieć,  Pojazd będzie zaopatrzony w odpowiedni napis, mówiący o miejscu przeznaczenia 
gdzie jedziemy i w poprawny numer kursu.

Informacja będzie dostępna,  Nazwa każdego przystanku będzie wyraźnie widoczna. Będą także przedstawione:  
zanim wejdziesz do środka numer linii, kierunek i aktualny rozkład jazdy. 

Informacja będzie dostępna  Wszystkie pojazdy będą wyposażone w rozkład jazdy, wykaz opłat za przejazd  

wewnątrz pojazdu oraz zasad płatności. W pojazdach transportu podziemnego będą także widoczne   
 mapy ze schematami sieci metra.

Będziemy odpowiadać  Personel w pojeździe i na stacjach będzie informował o lokalizacji przystanków  

na Twoje pytania i przebiegających przez nie linii (w czasie jazdy kierowca nie może udzielać   
 informacji).

Powinieneś być informowany,  Powinieneś być informowany przez głośniki wewnątrz pojazdu lub na terminalach  
kiedy coś dzieje się źle o wszelkich nieregularnościach lub przerwach tak szybko, jak to tylko możliwe.

Pojazdy będą czyste,  Wszystkie pojazdy powinny być czyste i nie powinno istnieć ryzyko narażenia  
co uczyni podróż przyjemną Ciebie lub uszkodzenia Twojego ubrania.

Odpowiemy,  Wyślemy odpowiedź w ciągu dwóch tygodni od skontaktowania się z nami.  
kiedy napiszesz do nas

Wysłuchamy Twojej opinii Chcemy wiedzieć o wszystkim dzięki bezpośredniemu kontaktowi lub na podstawie   
 badań klientów, co pozwoli nam poprawić jakość.

  Otrzymasz odszkodowanie, jeśli zaniedbanie z naszej strony spowoduje   

Zapłacimy, Twoje spóźnienie o 20 min lub więcej. Zwrócimy koszt taksówki w wysokości   

jeśli będzie opóźnienie do 200 koron po tym, jak zostaniemy powiadomieni kiedy, gdzie i na której linii   
 nastąpiło opóźnienie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Sporveier nie jest   
 odpowiedzialny za opóźnienie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tłumaczenia tekstu oryginalnego przez M. Chudzicką 
(zob. „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 1998, nr 40).

tów do deklarowania swojego zadowolenia lub niezadowolenia 
(z wyłączeniem niezaplanowanych opóźnień), co miesiąc wybiera 
się w przypadkowy sposób 50 respondentów, którzy otrzymują za 
to wolny bilet na przejazd wartości 200 koron. Jednym z głów-
nych założeń programu Gwarancja podróży było wykorzystanie je-
go wyników do doskonalenia jakości. Ważne było zatem rozpo-
wszechnienie wyników pochodzących z Centrum Obsługi Klienta. 
Co miesiąc wszyscy pracownicy otrzymują Raport o stanie reali-
zacji programu Gwarancja, gdzie przedstawione są ogólne wyniki 
i doświadczenia z jego wdrażania. Centrum Obsługi Klienta spo-
rządza także okresowe statystyki skarg dotyczących każdego dzia-
łu. Umożliwia to znalezienie obszaru, w którym powinna zostać 
poprawiona jakość. Aby zebrać więcej informacji o potrzebach 
klientów, Sporveier wprowadził system informacji rynkowej, który 
bez przerwy śledzi wykonanie przewozów i stopień zadowolenia 
klientów z usług transportu publicznego w Oslo 25). Regularnie 
bada również, czy wiedza wśród klientów na temat Gwarancji po-

dróży ulega zmianie. Doświadczenia pokazują, że zmniejsza się 
znajomość tego dokumentu, gdy zasady gwarancji nie są jasne, 
i dlatego Sporveier regularnie podejmuje wysiłek, aby około 80% 
pasażerów znało ten dokument.



Artykuł jest wersją referatu wygłoszonego podczas II Forum Transportu  
Publicznego w Łodzi w maju 2004 r.
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24) Program Gwarancja podróży został wdrożony 11.04.1994 r. Badania wykonane po pierwszym tygodniu funkcjonowania wykazały, że 77 % mieszkańców 
Oslo pozytywnie oceniało program.

25) W wyniku wprowadzenia programu Gwarancja podróży w ciągu roku liczba pasażerów korzystających z transportu zbiorowego zwiększyła się o 6,4%. 
Obliczono, że z nadwyżką zrekompensowało to dodatkowe koszty poniesione na opłacanie taksówek.


