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Narzędzia nowoczesnej polityki cenowej 
w kolejowych przewozach pasażerskich
Kolejowi przewoźnicy pasażerscy, stojący przed wyzwa-
niem konkurencji z motoryzacją i lotnictwem, są coraz le-
piej zmotywowani do poszukiwania nowych rozwiązań, 
mających na celu lepsze przyciągnięcie pasażerów. Arty-
kuł w sposób systematyczny przybliża najpopularniejsze 
z narzędzi nowoczesnej polityki cenowej, stosowanych na 
kolejach europejskich oraz pokazuje stopień zaawanso-
wania ich wdrożeń w Polsce.

Rynek kolejowych przewozów pasażerskich jest rynkiem zmono-
polizowanym i wiele wskazuje, że jego stopień koncentracji wciąż 
pozostanie znaczny. Nawet w krajach takich, jak Niemcy, gdzie 
istnieje możliwość konkurencji z narodowym przewoźnikiem – 
czego dowodem jest InterConnex – bardziej intratnym rynkiem 
dla prywatnych firm są zlecenia na dotowane przewozy regional-
ne. Gra toczy się tam o pieniądze samorządów, a nie klientów, 
zaś taryfy są z góry narzucone. Taka postawa przewoźników wyni-
ka po części z istniejącej gwarancji przychodów, ale istotne są 
również korzyści skali, jakie osiąga w przewozach dalekobież-
nych, formalnie były monopolista.

Mimo monopolizacji rynku, przewoźnicy kolejowi muszą sto-
sować wiele działań marketingowych, żeby pozyskiwać podróż-
nych. W przeciwnym razie potencjalni klienci skorzystają z usług 
wciąż coraz popularniejszych i coraz bardziej dostępnych prze-
wozów samochodowych lub lotniczych. Dla kolei oznacza to po-
ważne zagrożenie, gdyż znaczne koszty stałe, związane z utrzyma-
niem infrastruktury, będą pokrywane przez coraz mniejszą liczbę 
pasażerów, zaś liczba połączeń zostanie zredukowana. Powoduje 
to „błędne koło” spadku konkurencyjności, przed którym obrona 
jest wyzwaniem również w warunkach faktycznego monopolu.

Brak konkurencji intramodalnej w poszczególnych krajach 
powoduje brak możliwości praktycznego, bezpośredniego porów-
nania różnego rodzaju rozwiązań marketingowych, ale z pewnoś-
cią warto jest je usystematyzować, wyróżniając najważniejsze, 
rozwijające się obecnie, nurty polityki cenowej. Warto również 
wskazać na stan zaawansowania polskich przewoźników, jeśli 
chodzi o wykorzystywanie tych narzędzi, a także zastanowić się 
nad ewentualnymi ograniczeniami, wynikającymi z lokalnej spe-
cyfiki rynkowej.

Taryfy kolorowe
Narzędziem taryfowym, zapewniającym zróżnicowanie cen w za-
leżności od chwilowego poziomu faktycznych kosztów zmien-
nych, jest peak load pricing, czyli praktyka polegająca na stoso-
waniu różnych taryf w szczycie i poza szczytem. Narzędzie to jest 
od lat używane w telekomunikacji. Wyższe ceny w godzinach  
dużego popytu mają za zadanie pokryć koszty rozbudowy infra-
struktury (w przypadku kolei – również zakupu potrzebnej liczby 
taboru), natomiast niższe ceny poza szczytem zachęcają do dzwo-
nienia (podróżowania) w czasie, kiedy koszt wytworzenia usługi 
jest znacznie niższy, gdyż usługodawca posiada znaczną ilość 
niewykorzystanych środków produkcji.

Na kolei peak load pricing jest stosowany między innymi 
w pociągach dużych prędkości TGV na kolejach francuskich 
SNCF. Cena przejazdu w drugiej klasie jest zależna od tego czy 
dany pociąg jest objęty taryfą niebieską, czy czerwoną – droższą 
o ok. 20–30% w zależności od relacji. Rodzaj taryfy zależy nie 
tylko od godziny kursowania pociągu, ale również od sezonu oraz 
dnia tygodnia. Przykłady tabel, wyjaśniających strategię cenową 
w pociągach TGV przedstawiono na rysunkach 1 i 2.

Wadą tego rozwiązania jest bez wątpienia jego skomplikowa-
nie, utrudniające komunikację z rynkiem – zwłaszcza w początko-
wej fazie wdrożenia. Kolejnym problemem jest fakt, że poza 
szczytem mogą podróżować również osoby o znacznej gotowości 
do zapłaty za bilet i oferowanie im obniżonej taryfy sprawia, że 
przewoźnik nie wykorzystuje potencjału rynku. Pewnym zabezpie-
czeniem SNCF jest tutaj różnicowanie cen jedynie w drugiej kla-
sie, ale nie rozwiązuje to wszystkich problemów (np. szeregowi 
pracownicy w czasie podróży służbowych w wielu firmach „dla 
zasady” muszą korzystać z drugiej klasy, ale 20–30% różnice 
w cenie biletu nie wypływają na ich decyzje o terminie podróży).

W Polsce podejmowane były próby wprowadzenia odpowied-
nika taryfy kolorowej, w postaci tzw. pociągów ekspresowych ob-
jętych taryfą rynkową (pospieszną). Ze względu na trudności 
związane z polityką informacyjną, klient o niższej cenie często 
dowiadywał się dopiero w momencie zakupu biletu, co nijak nie 
wpływało na jego decyzję o wyborze środka komunikacji. Roz
wiązanie to zostało wycofane z początkiem rozkładu jazdy 
2002/2003.

Rys. 1. Rozkład jazdy pociągów TGV na linii Evian-Bellegarde-Paris, wraz z tabelą 
pokazującą zróżnicowanie taryfy w poszczególnych pociągach 

 Objaśnienia: „Jours de circulation et niveaux de prix” – dni kursowania 
i poziomy cen, prostokąt czerwony – taryfa czerwona (wyższa), prostokąt nie-
bieski – taryfa niebieska,  kreska – pociąg nie kursuje.

Źródło: Materiały reklamowe SNCF
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Karty rabatowe
Analogii do kolejowych kart rabatowych również można doszuki-
wać się w telekomunikacji, a także energetyce, gdzie powszech-
nie spotyka się taryfy złożone z dwóch elementów (dwuksładni-
kowe) – stałego abonamentu oraz części zależnej od ilości 
zakupionych usług (rozmów czy energii elektrycznej). Takie roz-
dzielenie opłat pozwala na pokrywanie części kosztów stałych 
z abonamentu oraz umożliwia zbliżenie opłaty zmiennej do przy-
rostu kosztów spowodowanego dodatkowymi podróżami (koszt 
ten jest znacznie mniejszy od kosztu średniego, między innymi 
dlatego, że na większości linii kolejowych istnieją wolne trasy), 
czy rozmowami – motywując tym samym do nabywania większej 
ilości usług. Idea taryfy dwuskładnikowej – w zestawieniu z jed-
noskładnikową – przedstawiono na rysunku 3. 

Karty rabatowe są rozwiązaniem szeroko stosowanym na ko-
lei. Dzieje się tak również, ze względu na konieczność nawiązy-
wania konkurencji z motoryzacją, w której również mamy do czy-
nienia z dwuskładnikowością kosztów – kosztem stałym 
posiadania samochodu oraz zmiennym, głównie paliwa. W przy-
padku decyzji o wyborze środka transportu, konsumenci zazwy-
czaj kierują się rachunkiem kosztów zmiennych, gdyż koszty 
amortyzacji, czy ubezpieczenia samochodu są już kosztami za-
padłymi – zostały poniesione i przyszłe zachowania nie mają na 
nie wpływu.

Do przykładów kart rabatowych należą [1]:
n niemiecka BahnCard występująca w tańszej odmianie z raba-

tem 25% (BahnCard25) oraz w droższej z rabatem 50% (Bahn
Card50); cechami charakterystycznym oferty są zredukowane 
ceny dla poszczególnych grup docelowych (np. studentów, 
seniorów oraz partnerów osób posiadających BC), kombino-
walność z innymi ofertami rabatowymi DB oraz bezpłatne ko-
rzystanie z komunikacji miejskiej, uzupełniającej podróż po-
ciągiem;

n szwajcarska Halbtaxabo, istniejąca już od 1890 r., zapewniają-
ca zniżki w całym systemie transportu zbiorowego (również 
komunikacja miejska, autobusy lokalne itd.); SBB oferuje rów-
nież specjalną odmiane HT dla młodzieży, a także partnerską 
kartę kredytową;

n włoska CartaPrima, ważna jedynie w pierwszej klasie.
W wielu krajach karty rabatowe obowiązują jedynie poza 

szczytami przewozowymi, pełniąc jednocześnie funkcję peak load 
pricing – motywując pasażerów do podróżowania w godzinach 
mniejszego popytu. Przykładami są tutaj [1]:
n włoska karta Amicotreno, obowiązująca w komunikacji regio-

nalnej, tylko w oznaczonych pociągach („zielone pociągi”), 
zaś w komunikacji dalekobieżnej – nie obowiązująca w piątki 
i niedziele oraz w pociągach Eurostar;

n holenderska Vordeelurenkart, nie obowiązująca od poniedział-
ku do piątku przed 9.00 (z wyjątkiem wakacji);

n brytyjska Network Railcard, ważna u wszystkich przewoźników 
zrzeszonych w ATOC, nie obowiązująca od poniedziałku do 
piątku przed 10.00.
W Polsce możliwość indywidualnego wykupienia kart rabato-

wych jest obecnie ograniczona do osób powyżej 60 lat (legity-
macja seniora). Celem jest tutaj zatem dotarcie do bardziej wraż-
liwych cenowo grup klientów i generalne zachęcenie ich do 
podróży. Ze względu na stosunkowo niskie ceny przejazdów, 
wprowadzenie kart typu niemieckiej BahnCard 50 może być roz-
wiązaniem dość ryzykownym. Ciekawą inspiracją mogą być nato-

miast wybrane rozwiązania włoskie (CartaPrima) oraz holender-
skie czy brytyjskie. 

Oferty weekendowe
Popularnym rozwiązaniem są również bilety czasowe, obowiązu-
jące w weekendy. Ich celem jest zapełnienie pociągów w dni 
mniejszego popytu (dotyczy to zwłaszcza pociągów regionalnych 
– dla pociągów dalekobieżnych niedziela, zwłaszcza w godzinach 
popołudniowych, bywa okresem szczytu przewozowego) oraz 
zwiększenie ruchu turystycznego, w przypadku którego podróżni 
są bardziej wrażliwi na cenę. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania 
jest jego prostota i przejrzystość, dzięki czemu uzupełnia on ist-
niejącą taryfę, bardziej motywując do dłuższych podróży pociąga-
mi regionalnymi, niż wypierając dotychczasową sprzedaż.

Przykładowymi ofertami są w tej kategorii:
n niemiecki SchönesWochendeTicket, obowiązujący w pocią-

gach regionalnych w całym kraju; bilet jest ważny również 
w kilkunastu wybranych aglomeracyjnych związkach taryfo-
wych; korzystać może z niego od 1 do 5 osób (rodzice/dziad-

Rys. 2.  Wyciąg z cennika przejazdów pociągami TGV, z uwzględnieniem kolorowych 
taryf w 2 klasie Źródło: Materiały reklamowe SNCF

Rys. 3.  Idea taryf dwuskładnikowych
 A – abonament (opłata za kartę rabatową), B – opłata zmienna za 

jednostkę usługi dla klientów nie posiadających karty rabatowej (nie 
płacących abonamentu), C – opłata zmienna dla klientów 
posiadających kartę (płacących abonament)

Źródło: Aberle G.: Transportwirtschaft. 
Oldenbourg, München, Wien, 2003, s. 326.
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kowie z dowolną liczbą dzieci/wnuków do lat 14), co ma na 
celu bezpośrednie nawiązanie walki z motoryzacją, zaś okres 
ważności obejmuje sobotę lub niedzielę;

n czeski SONE+ ważny w pociągach osobowych ČD oraz in-
nych kolei, realizujących przewozy regionalne w ramach zle-
conych usług służby publicznej (OKD Doprava, Viamont, Con-
nex); po wyższej cenie można nabyć wersję SONE+, ważną 
również w innych kategoriach połączeń (z wyjątkiem IC/EC); 
bilet obowiązuje na przejazd dla 5 osób, przy czym najwyżej 
dwie mogą mieć ponad 15 lat i jest ważny jeden dzień.
W Polsce bilety oparte na podobnej formule dostępne są od-

dzielnie zarówno w ofercie PKP Przewozy Regionalne (bilet tury-
styczny), jak i PKP Intercity (bilet weekendowy). W obu przypad-
kach należy kupować oddzielny bilet dla każdego podróżnego, ale 
za to czas ważności obejmuje cały weekend (z reguły od piątku 
wieczorem do niedzieli). Pewnym ewenementem na tle świato-
wym jest jego ważność również w pociągach kwalifikowanych, 
ale wynika to z faktu, że w Polsce – w przeciwieństwie do Nie-
miec – również w tym segmencie rynku sobota i niedziela ozna-
czają słabszy popyt. 

Oferty sieciowe
Wiele kolei europejskich ma w swojej ofercie również sieciowe 
bilety okresowe. Rozwiązanie to ma budować lojalność pasaże-
rów podróżujących często, pokazując że pociąg jest doskonałą 
alternatywą dla innych środków transportu – w szczególności sa-
mochodu. Z tego też powodu ważność sieciowych biletów okre-
sowych (oferowanych w postaci kart) jest rozszerzana również na 
inne środki lądowego transportu zbiorowego, w szczególności – 
komunikację miejską.

Rozwiązanie takie stosowane jest w:
n Szwajcarii, gdzie GeneralAbo umożliwia dowolne korzystanie 

z praktycznie wszystkich środków transportu zbiorowego, wy-
stępując w wielu odmianach (w tym rodzinnej – której cena 
nie zależy od liczby dzieci);

n Niemczech, gdzie od kliku lat bilet sieciowy oferowany jest 
pod nazwą BahnCard 100 (nawiązującą do kart zniżkowych 
BahnCard) i od końca 2004 r. został również rozszerzony na 
komunikację miejską w 80 miastach.
W Polsce istnieją Kolorowe Karty Intercity – zintegrowany bi-

let wszystkich przewoźników kolejowych grupy PKP, sprzedawany 
w specjalnym, korporacyjnym kanale sprzedaży. W chwili obec-
nej Kolorowe Karty nie obowiązują jednak w środkach transportu 
miejskiego.

Oferty kontyngentowane
Jednym z najnowocześniejszych i najbardziej skomplikowanych, 
ale jednocześnie najbardziej przyszłościowych rozwiązań taryfo-
wych stosowanych na kolei są oferty kontyngentowane. Został im 
poświęcony cały, dość obszerny artykuł w miesięczniku  [2]. 
Przypomnijmy tylko, że rozwiązanie to wywodzi się z systemów 
dynamicznego ustalania cen, stosowanych w lotnictwie – przy 
czym, ze względu na przyzwyczajenia pasażerów kolei, jest ich 
znacznym uproszczeniem, funkcjonującym równolegle do trady-
cyjnych systemów taryfowych.

W ramach ofert kontyngentowanych oferowana jest określona 
pula miejsc po atrakcyjnych cenach, zaś same bilety mają zerową 
lub poważnie ograniczoną możliwość zwrotu i wymiany. Wielkość 
puli jest zależna od przewidywanej nadpodaży miejsc w danym 

pociągu, tak więc dostępność tańszej taryfy, bądź jej brak, może 
pełnić analogiczną funkcję, jak kolorowe taryfy SNCF. Promocje 
kontyngentowane na kolei mogą mieć charakter ciągły – jak np. 
tani bilet w pociągach Tanich Linii Kolejowych PKP Intercity, czy 
taryfa Smilys w pociągach Thalys – albo sezonowy, jak promocje 
SommerSpezialPreis czy SuperBilet PKP Intercity. W tym dru-
gim przypadku limitowane oferty pełnią również funkcję peak lo-
ad pricing, przy czym – w porównaniu do kolorowych taryf – mi-
nimalizuje się ryzyko, że tańszy bilet trafi do klienta gotowego 
zapłacić pełną cenę.

Bilety do samodzielnego wypełniania
Nowością na kolei są również limitowane serie biletów do samo-
dzielnego wypełniania. Rozwiązanie to zostało wylansowane przez 
koleje niemieckie i wykorzystane dwukrotnie w akcji sprzedaży 
książeczek z:
n 2 biletami – poprzez sieć Lidl w maju 2005 r., sprzedaż była 

zaplanowana na 9 dni, ale pula miliona przejazdów wyczerpa-
ła się w ciągu kilku godzin – bilety były ważne do 3 paździer-
nika [3]; według badań Deutsche Bahn 50% klientów, którzy 
skorzystali z oferty, w przeciwnym razie nie wybrałaby pocią-
gu, zaś 25% – nigdy wcześniej nie siedziało wewnątrz pocią-
gu dalekobieżnego [4];

n 4 biletami – poprzez bary McDonald’s w marcu 2006 r.; w tym 
przypadku pulę zwiększono czterokrotnie, wykluczono obowią-
zywanie biletów w piątki i niedziele, tak żeby nie trafiły one do 
stałych klientów, zaś ważność biletów kończyła się przed wa-
kacjami – w konsekwencji sprzedaż była wolniejsza od zapla-
nowanej i nie sprzedano całej puli [5].
Omawiane narzędzie ma na celu dotarcie do klientów ela-

stycznych cenowo i zmotywowanie ich – za pomocą niskiej ceny 
– do wczesnego zadeklarowania się, że odbędą podróż koleją. 
Nie mają oni przy tym konieczności deklarowania z góry wybranej 
relacji. Niebagatelną korzyścią jest również znaczny wydźwięk 
medialny, trafiający do klientów, nie korzystających normalnie 
z usług. Wadą – od której eliminacji zależy dalszy rozwój tego 
młodego trendu – jest ryzyko, że bilety trafią do stałych klientów, 
podróżujących w szczycie.

W Polsce rozwiązanie to zostało zastosowane przez PKP Inter-
city:
n w dwóch edycjach promocji „Wakacje pierwsza klasa” (2 bi-

lety ważne przez wakacje, sprzedaż ciągła przez praktycznie 
całe wakacje w salonach EMPiK);

n w promocji „Wojażer” (4 bilety – 2 ważne w obu klasach, 
2 w drugiej klasie, książeczka do wykorzystania w ciągu pół 
roku, sprzedaż przed okresem ważności biletów, w punktach 
Ruch).

Pociągi low-cost
Nową tendencją na kolejach europejskich jest tworzenie pocią-
gów niskokosztowych (low-cost). Jest to z pewnością rozwiązanie 
bardzo korzystne medialnie, ze względu na porównania do tanich 
linii lotniczych, będących ulubionym tematem prasy. Jednak jego 
skala wdrożeń pozwala mówić co najwyżej o eksperymentach, 
czy pilotażach.

W Europie Zachodniej rozwiązanie to jest stosowane od grud-
nia 2004 r. na kolejach francuskich i włoskich, odpowiednio pod 
nazwami iDTGV oraz TrenOK. Pierwsza z tych ofert obejmuje parę 
pociągów kursujących w relacji Paryż – Awinion – Marsylia – Tu-
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lon, a w zasadzie jedną jednostkę TGVDuplex, doczepioną do 
zwykłego pociągu TGV. Różnicą w stosunku do standardowej 
oferty, są między innymi:
– bilety dostępne wyłącznie przez internet (na stronie własnej 

iDTGV oraz u kilku partnerów);
– wcześniejsza, niż normalnie przedsprzedaż biletów, umożli-

wiająca dostęp do znacznie korzystniejszych cen (założone są 
kontyngenty tańszych miejsc z ograniczonymi możliwościami 
zwrotu/wymiany, standardowa cena nie odbiega od zwykłych 
pociągów TGV);

– ograniczony personel pociągu – kontrola biletów następuje na 
peronie.
Specyficzną cechą oferty iDTGV jest również podział na dwa 

piętra – rozrywkowe, na którym można np. korzystać z wypoży-
czonych odtwarzaczy DVD oraz odpoczynku, gdzie klienci otrzy-
mują zasłony na oczy, zatyczki do uszu itp. [6]. Sprawia to, że 
nowy produkt jest bardziej polem doświadczalnym dla ekspery-
mentalnych rozwiązań, niż bezpośrednią próbą pozyskiwania zna-
czącej liczby nowych klientów.

Włoski TrenOK, to połączenie Rzymu z Mediolanem i Bari, 
obsługiwanych nienajmłodszymi jednostkami Pendolino ETR450. 
Cechami charakterystycznymi produktu, są między innymi:
– korzystanie z mniej obleganych dworców, o nieco gorszym 

położeniu w wielkich miastach;
– brak załóg pokładowych oraz niższe koszty pozostałego perso-

nelu;
– kontyngent bardzo tanich miejsc oraz normalna taryfa również 

atrakcyjniejsza od standardowych pociągów Eurostar [6].
Oferta ta pełni funkcję rynkową bardziej zbliżoną do budżeto-

wych linii lotniczych, lecz również stanowi ofertę niszową w skali 
działalności FS.

W Polsce w nurt low-cost wpisują się Tanie Linie Kolejowe, 
założone wiosną 2005 r. W przeciwieństwie do rozwiązań zachod-
nich nie stanowią one odrębnie wydzielonej firmy, lecz są jednym 
z produktów PKP Intercity. Oferta ta składa się faktycznie z trzech 
segmentów:
1) połączeń nocnych;
2) pociągów o stosunkowo wysokim standardzie na liniach ob-

sługiwanych głównie przez PKP Przewozy Regionalne (np. 
Warszawa – Bydgoszcz lub Warszawa – Białystok);

3) tańszej oferty na głównych szlakach komunikacyjnych (przede 
wszystkim Warszawa – Poznań i Warszawa – Gdynia).
W tym trzecim przypadku można doszukać się wielu podo-

bieństw do rozwiązania włoskiego, przy czym skala wdrożenia jest 
w Polsce znacznie szersza. Pewną negatywną implikacją tego fak-
tu mogą być tracone przychody od klientów zamożnych, podróżu-
jących poza szczytem (analogicznie, jak w przypadku taryfy kolo-
rowej), ale do niewątpliwych zalet należą między innymi duża 
przejrzystość oferty oraz dostosowanie do istniejącego zróżnico-
wania taboru.

Programy lojalnościowe
Warto również zasygnalizować programy lojalnościowe, które cie-
szą się dużą popularnością np. w przypadku linii lotniczych, sieci 
stacji benzynowych, czy supermarketów. Mają one na celu budo-
wanie wierności klienta wobec marki, przy czym – w przypadku 
transportu lądowego – kierowane są do osób, które nie podróżują 
na tyle rzadko, że nie opłaca im się zakup biletu okresowego.

Programy lojalnościowe są stosowane na kolei między inny-
mi w Niemczech i Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim podróżni 
mogą zbierać punkty, podróżując pociągami wyłącznie najwyż-
szych klas – AVE i Talgo 200, a także korzystając z usług partner-
skich (hotele, wynajem samochodów, zintegrowana karta kredy-
towa). Karta zapewnia także niewielki, 6,5% lub 10% rabat na 
usługi przewozowe [1].

Rozwinięty system lojalnościowy bahn.bonus można spotkać 
w Niemczech. Jest on skierowany do posiadaczy BahnCard, któ-
rzy wypełnią stosowne deklaracje członkowskie i dotyczy wszyst-
kich przejazdów, na które został wykorzystany rabat BC. Do na-
gród w programie zaliczają się głównie bezpłatne bilety, bezpłatne 
przejścia do pierwszej klasy, czy prawo do bezpłatnego zabrania 
współprasażera.

Należy pamiętać, że kolei – w obecnym jej kształcie – pro-
gramy lojalnościowe nie będą tak efektywne, jak w przypadku np. 
stacji benzynowych, czy hipermarketów. Sieci te oferują podobny 
(jeśli nie identyczny) towar i wyróżniają się przede wszystkim 
marką oraz dodatkowymi atrakcjami. Natomiast decyzja o wybo-
rze środka transportu następuje na podstawie wielu kryteriów ja-
kościowych – możliwość zbierania punktów ma stosunkowo 
mniejsze znaczenie.

W Polsce udogodnienia dla stałych klientów stanowią między 
innymi bilety wieloprzejazdowe (bilet abonamentowy PKP Interci-
ty oraz bilet na piątkę i szczęśliwa trzynastka PKP Przewozy Re-
gionalne), skierowane jedynie do osób nie posiadających upraw-
nień do przejazdów ulgowych.

Wnioski
Europejskie przedsiębiorstwa kolejowe wypracowały szeroki za-
sób narzędzi polityki taryfowej, umożliwiający konkurencję z in-
nymi środkami transportu. Każdy kraj ma przy tym swoją lokalną 
specyfikę, wynikającą po części z wieloletnich przyzwyczajeń 
klientów. Przykładowo we Francji, tak jak w Polsce, większość 
podróżnych akceptuje konieczność zakupu miejscówek, zaś 
w Niemczech nawet w najwyższej klasy pociągach, klienci są 
przyzwyczajeni, że ich bilet jest ważny cały dzień i mogą wsiąść 
kiedy chcą. Ma to niebagatelne znaczenie np. w przypadku od-
bioru ofert kontyngentowanych, gdzie konieczny jest wczesny 
i wiążący wybór odpowiedniego połączenia.

Wiele ze stosowanych na Zachodzie rozwiązań jest już obec-
nych w Polsce, aczkolwiek w dziedzinie kart rabatowych i lojal-
nościowych, krajowe przedsiębiorstwa nie dopracowały się jesz-
cze odpowiednich rozwiązań. Jest to dziedzina bardzo trudna, 
gdyż istniejące marże zysku nie pozwalają udzielać zbyt dużych 
rabatów od wszystkich cen, dodatkowo zaś do obsługi progra-
mów dla stałych klientów potrzebne są odpowiednie narzędzia 
informatyczne – zarówno sprzętowe, jak i programowe. Z pew-
nością bardzo korzystnie byłoby tutaj wprowadzenie rozwiązań 
zintegrowanych, wspólnych dla wszystkich przewoźników, co 
w chwili obecnej wydaje się mało prawdopodobne.

Przy konstruowaniu ofert taryfowych należy pamiętać o jesz-
cze jednym – prostocie i przejrzystości stosowanych rozwiązań, 
ich przystępności dla ogółu klientów. Bez tego nawet najbardziej 
finezyjny, doskonale uzasadniony w badaniach, system rabatów 
może się nie przyjąć. Dowodem jest tutaj porażka reformy taryfo-
wej, wprowadzonej w 2002 r. przez Deutsche Bahn. Przyczyną 
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dramatycznego zmniejszenia przewozów i wpływów było stworze-
nie systemu zbyt złożonego i zbyt reformatorskiego – czyli nie 
liczącego się z przyzwyczajeniami klientów.

q
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