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W artykule przedstawiono wyniki badań ankieto
wych przeprowadzonych w małej gminie Skawina, 
w kwietniu 2010 roku wraz z ich analizą. Celem 
pracy było ukazanie ogólnego poziomu zadowolenia 
pasażerów korzystających z komunikacji autobuso
wej w gminie, poznanie preferencji i satysfakcji pa
sażerów komunikacji zbiorowej na terenie całej gmi
ny oraz porównanie ich do preferencji i satysfakcji 
pasażerów dużej gminy (Kraków). Pasażerowie ko
rzystający z usług gminnego przewoźnika oraz pry
watnych przewoźników oceniali ofertę przewozową, 
opierając się na odpowiednio dobranych siedmiu 
cechach jakościowych. 

Wprowadzenie1

Wzrastający standard życia sprawia, że mieszkańcy oczeku
ją coraz wyższego poziomu usług transportowych i wygody 
przemieszczania się jak najbardziej zbliżonej do podróży 
własnymi samochodami. Prawidłowa działalność przewoź
nika powinna polegać na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców miasta lub gminy. Poznanie preferencji i sa
tysfakcji pasażerów korzystających z komunikacji autobuso
wej wiąże się z przeprowadzeniem badań marketingowych, 
dzięki którym w najlepszy sposób można uzyskać pomiar 
jakości usług przewozowych z punktu widzenia pasażera.

Dostępnych jest wiele publikacji poświeconych usługom 
transportowym w dużych gminach, autorstwa profesorów 
Andrzeja Rudnickiego, Wiesława Starowicza czy Olgierda 
Wyszomirskiego. Mało jest natomiast publikacji dotyczą
cych problematyki małych gmin. Niniejszy artykuł poświę
cony jest badaniom ankietowym przeprowadzonym na te
renie Skawiny. 

Mała gmina, sąsiadując z dużym miastem takim jak 
Kraków, ma specyficzne potrzeby przewozowe. Dominujące 
relacje podróży to: wsie na terenie gminy – miasto. Znaczna 
część mieszkańców wsi pracuje, uczy się lub załatwia inne 
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sprawy na terenie miasta. Ważne jest zatem, aby oferta 
przewozowa była atrakcyjna i mieszkańcy wybierali komu
nikację zbiorową zamiast prywatnych samochodów.

Celem artykułu jest identyfikacja zadowolenia pasażerów 
podróżujących komunikacją autobusową na terenie małej 
gminy Skawina oraz poznanie preferencji i satysfakcji pasaże
rów korzystających z usług przewozowych wykonywanych 
przez MPK Kraków oraz prywatnych przewoźników. 

Miasto Skawina wraz z 16 otaczającymi sołectwami zaj
muje powierzchnię 100,� km� i liczy obecnie 41 705 miesz
kańców. Niewątpliwym atutem gminy jest jej atrakcyjne 
położenie. Skawina, leżąc w odległości zaledwie piętnastu 
kilometrów od centrum Krakowa, posiada bezpośredni do
stęp do dróg międzynarodowych, linii kolejowych oraz do
godne połączenie z Portem Lotniczym w Balicach. 

Wzorzec jakości
Zasadniczym etapem procesu kwalifikacji jakości powin
na być konstrukcja wzorca jakości, który odzwierciedlał
by preferencje pasażerów przekazywane organizatorom 
przewozów i przedsiębiorstwom przewozowym. Wzorzec 
ten powinien być punktem odniesienia analizy zebranych 
danych, dotyczących oferowanych i realizowanych parame
trów jakościowych. [5] 

Rysunek 1 przedstawia pętlę jakości usług przewozo
wych. Oceniając usługę przewozową, należy zwrócić uwagę 
na powiązanie jakości zaplanowanej i jakości realizowanej 
przez przewoźnika z jakością preferowaną i postrzeganą 
przez pasażera. W badaniach podstawą analiz była jakość 
realizowana. Aby zmierzyć jakość usług przewozowych 
z punktu widzenia pasażerów, konieczne jest poznanie ich 
oczekiwań oraz odczuć. W ramach doskonalenia wzorca ja
kości należy okresowo przeprowadzać kontrolę i ocenę ja
kości usług przewozowych.

Wzorzec jakości usług przewozowych zawsze ma postać 
wielowymiarową, obejmującą wiele cech jakości odwzoro
wujących postulaty przewozowe formułowane przez pasa
żerów. Wzorzec jakości powinien zawierać porównanie od
powiednio dobranych cech jakości, aby rozpatrywana ja
kość przewozów wiązała się z odczuciami użytkownika.[4] 
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Do badania na terenie gminy Skawina cechy jakości 
zostały dobrane w taki sposób, aby ankietowany mógł 
ocenić różne aspekty funkcjonowanie komunikacji auto
busowej. 

Cechy wybrane do wzorca, opisujące jakość usług prze
wozowych, to:

• regularność kursowania,
• punktualność kursowania,
• warunki podróży w pojazdach,
• czas podróży,
• informacja w pojazdach i na przystankach,
• bezpieczeństwo osobiste,
• cena przejazdu.

Metoda badań i analiz
Metodą stosowaną w badaniach satysfakcji i preferencji pa
sażerów jest wywiad bezpośredni. Badania ankietowe wy
konane zostały w kwietniu �010 roku na terenie gminy 
Skawina. Ankieterzy mieli za zadanie zapoznać się z oczeki
waniami oraz odczuciami respondentów. Mieszkańcy okre
ślali, jaki jest stopień zadowolenia w odniesieniu do siedmiu 
cech jakości charakteryzujących transport zbiorowy w za
kresie funkcjonowania komunikacji autobusowej. 

Respondenci zostali wcześniej poinformowani o wyko
nywaniu wywiadu, co ułatwiło nawiązanie kontaktu z an
kietowanymi. Wywiad przeprowadzony został w domu re
spondenta. 

W czasie badania wykorzystywano kwestionariusz. Pyta
nia w nim zawarte zostały przygotowane w odpowiedniej 
kolejności oraz ułożono je w sposób zrozumiały i łatwy do 
przyswojenia dla każdego ankietowanego. Kwestionariusz, 
składał się z dwóch pytań. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, ankietowani oce
niali ogólny stopień zadowolenia z funkcjonowania ko
munikacji autobusowej w gminie Skawina w zakresie 
oferty przewozowej, realizowanej przez MPK Kraków 
w wyniku porozumienia międzygminnego z Gminą 
Kraków. Odpowiedzi należało udzielić przy użyciu skali 
od 0% do 100% (100% oznaczało całkowite zadowolenie, 
natomiast 0% zupełny jego brak). Pozwoliło to na uzy
skanie wyniku ukazującego średni stopień zadowolenia 

w skali całej próby oraz średnią ocenę zadowolenia dla 
grup pasażerów wyodrębnionych na podstawie kryteriów 
z użyciem metryczki. 

Drugie pytanie dotyczyło oczekiwań i oceny jakości 
w zakresie przewozów komunikacją zbiorową, realizowaną 
przez MPK Kraków oraz prywatnych przewoźników. 
Początkowo respondenci oceniali każdą z siedmiu cech przy 
użyciu prostej skali 1–5 (tzw. skala szkolna). Następnie 
proszeni byli o wyrażenie swoich oczekiwań dotyczących 
tych cech. Aby ułatwić to zadanie, ankieterzy pytali o trzy 
najbardziej istotne oraz o trzy najmniej ważne aspekty, 
reszta cech była traktowana jako wartość pośrednia. 
Kwestionariusz pomiarowy zawierał siedem cech opisują
cych jakość usług przewozowych. 

Metryczka zamieszczona w kwestionariuszu pozwoliła 
na podział respondentów ze względu na status zawodowy 
(uczniowie, studenci, osoby pracujące, osoby niepracujące, 
emeryci i renciści) oraz płeć (kobiety, mężczyźni). 

W gminie Skawina zostało przebadanych 1039 osób 
korzystających z usług MPK Kraków (co stanowi ok. �,5% 
populacji) oraz 549 osób korzystających z usług przewoźni
ków prywatnych (co stanowi 1,3% obywateli). 

Rys. 1.  Pętla jakości usług przewozowych z uwzględnieniem wzorca jakości

Podział ankietowanych  ze względu na grupę zawodową

Grupa pasażerów

MPK Kraków Przewoźnicy prywatni

Liczba  
ankietowanych

Udział  
procentowy [%]

Liczba  
ankietowanych

Udział  
procentowy [%]

Uczący się 150 14,4 72 13,10

Studenci 83 8,0 53 9,70

Pracujący 422 40,6 273 49,70

Niepracujący 69 6,6 41 7,50

Emeryci i renciści 315 30,3 110 20,00

Łącznie 1039 100,0 549 100,0

Tabela 1

Źródło: obliczenia własne 

Osoby pracujące, uczniowie jak również studenci odby
wają swoje podróże najczęściej regularnie i związane są one 
z dojazdem do pracy lub miejsca nauki. Są to podróże po
wtarzające się pod względem długości trasy oraz czasu.

Choć emeryci i renciści nie podróżują regularnie, to 
jednak robią to częściej niż inne grupy. Ich podróże zwią
zane są głównie z załatwianiem spraw w urzędach (urząd 
gminy, lekarz itp.) lub z zakupami. Podobnie osoby nie
pracujące nie wykazują regularności podróży. Główne 
motywacje ich przemieszczania się to urzędy, zakupy lub 
rozrywka.

Szacunek błędu pomiaru
Wiarygodność wyników badań reprezentacyjnych zależy 
przede wszystkim od liczebności i struktury próby z popu
lacji. Dobór jednostek do badań może odbywać się różnymi 
sposobami w zależności od miejsca i przedmiotu badań oraz 
stopnia ważności i reprezentatywności wyników. 

Wielkość próby zależy od przyjętego poziomu ufności 
oraz akceptowanego błędu próby. W badaniach marketin
gowych najczęściej przyjmuje się poziom ufności na pozio
mie 95%. Błąd próby wyraża wielkość odchylenia pomiarów 
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próby od odpowiednich parametrów badanej populacji. Im 
większa jest próba, tym mniejszy jest błąd. 

Po dokonaniu doboru losowego próby niezbędne jest 
stwierdzenie, czy i w jakiej mierze jest ona miniaturą popu
lacji generalnej. Można tego dokonać przez ustalenie pro
centowego błędu próby, a zwłaszcza błędu każdego z głów
nych elementów struktury próby.

Wymagana wysokość poziomu ufności wynosi 0,95, 
wartość rozkładu normalnego standaryzowanego µ= 1,96. 
Do obliczeń założono wielkość próby n = 1039 dla pasaże
rów korzystających z MPK Kraków oraz n= 549 dla pasa
żerów korzystających z usług prywatnych przewoźników. 
Określono maksymalny błąd dla szacunku wskaźnika 
struktury. Elementy populacji podzielono na dwie klasy: 
elementy wyróżnione (respondenci, którzy za najważniejszą 
cechę jakości wskazali częstotliwość kursowania) oraz ele
menty niewyróżnione.

Maksymalny błąd dla szacunku wskaźnika struktury 
dla pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej 
wykonywanej przez MPK Kraków wynosi �,81%, nato
miast dla pasażerów wybierających usługi prywatnych 
przewoźników błąd wyniósł 4,41%.

Ogólne zadowolenie pasażerów  
z funkcjonowania gminnej komunikacji autobusowej 
Ogólny poziom zadowolenia z funkcjonowania gmin
nej komunikacji autobusowej wykonywanej przez MPK 
Kraków jest bardzo wysoki i wynosi 80,43% (uwzględ
niając błąd poziom ten mieści się w przedziale 77,6% 
– 83,�%). 

Najwięcej respondentów wskazało zadowolenie w prze
dziale od 70% do 100%. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
�94 respondentów oceniło zadowolenie z komunikacji aż 
na 100% i jest to największa grupa zadowolenia (�8,30%), 
a powyżej 70% oceniło ją aż 83% respondentów. Nikt z an
kietowanych nie wskazał stopnia zadowolenia na poziomie 
0%, co oznacza, że nikt spośród ankietowanych nie wska
zuje całkowitego niezadowolenia z funkcjonowania komu
nikacji. Rysunek � przedstawia ogólny stopień zadowolenia 
pasażerów.

Preferencje pasażerów w zakresie jakości usług przewozowych
Preferencje to oczekiwania mieszkańców i pasażerów w za
kresie jakości usług przewozowych. Preferencje ludności 
dotyczące transportu zbiorowego znajdują odzwierciedle
nie w postulatach przewozowych zgłaszanych pod jej adre
sem. Wyniki badań przedstawia tabela �. Zawarto w niej 
preferencje wobec przewozów realizowanych przez MPK 
Kraków i przez prywatnych przewoźników.

Rys. 2. Ogólny stopień zadowolenia z funkcjonowania gminnej komunikacji autobusowej 
w Skawinie

Wyniki badań preferencji pasażerów  
(MPK Kraków oraz prywatni przewoźnicy)

Lp. Badana cecha jakości przewozów
MPK Kraków Prywatni przewoźnicy

Średnia ocena preferencji

1 Regularność kursowania 4,0 3,9

2 Punktualność kursowania 4,4 4,2

3 Warunki podróży w pojazdach 3,9 3,9

4 Czas podróży 4,2 4,2

5 Informacja w pojazdach i na przy-
stankach 3,6 3,6

6 Bezpieczeństwo osobiste 4,0 4,0

7 Cena przejazdu 3,9 4,1

Tabela 2

Jak widać, wyniki są bardzo zbliżone. Tylko w zakresie 
punktualności kursowania pojazdów i regularności przewo
zów preferencje wobec MPK są nieznacznie wyższe, a w za
kresie ceny przejazdu oczekiwania wobec prywatnych prze
woźników tańszego przejazdu. Ilustrację wyników przed
stawiono na rysunku 3.

Źródło: obliczenia własne 

Rys. 3. Porównanie średnich ocen w zakresie preferencji dla siedmiu cech (MPK, prywatni 
przewoźnicy)

zadowolenie pasażerów z jakości przewozówz jakości przewozów jakości przewozów przewozów
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.

Porównując wyniki odnoszące się do pasażerów korzy
stających z linii aglomeracyjnych obsługiwanych przez 
MPK Kraków i pasażerów korzystających z usług przewoź
ników prywatnych na terenie gminy Skawina, można 
stwierdzić, że respondenci istotnie lepiej oceniają funkcjo
nowanie komunikacji wykonywanej przez MPK Kraków. 
Jedynie czas podróży u prywatnych przewoźników został 
oceniony lepiej. 
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Ankietowani podróżujący MPK Kraków najwyżej we
dług średniej ocenili:

• bezpieczeństwo osobiste, 
• punktualność kursowania, 
• informację w pojazdach i na przystankach.

Natomiast najniżej ocenili:
• czas podróży,
• regularność kursowania,
• cenę przejazdu.

Pasażerowie korzystający z usług prywatnych przewoź
ników najwyżej ocenili:

• czas podróży,
• cenę przejazdu,
• bezpieczeństwo osobiste.

Najniżej natomiast ocenili:
• informacje w pojazdach i na przystankach, 
• warunki podróży w pojeździe oraz zagrożenie wypad

kami.

Ilustrację wyników badań zadowolenia pasażerów przed
stawiono na rysunku 4.

Jak widać, oczekiwania pasażerów na terenie miasta 
Krakowa są istotnie wyższe od oczekiwań na terenie małej 
gminy. Różnice sięgają nawet 0,9 (informacja w pojazdach 
i na przystankach). Najmniejsza różnica wynosi 0,4 (punk
tualność i czas podróży). Natomiast podobnie wygląda gra
dacja cech – punktualność jest najważniejsza dla pasażerów 
obu miejsc, a cena przejazdu i informacja w pojazdach i na 
przystankach najmniej ważne. 

Ilustrację wyników porównania oczekiwań przedstawio
no na rysunku 5.

Wyniki badań satysfakcji pasażerów korzystających  
z usług MPK Kraków oraz prywatnych przewoźników

Lp. Badana cecha
MPK Kraków Prywatni przewoźnicy

Średnia ocena satysfakcji

1 Regularność kursowania 4,1 3,5

2 Punktualność kursowania 4,4 3,5

3 Warunki podróży w pojazdach 4,3 2,9

4 Czas podróży 4,0 4,1

5 Informacja w pojazdach i na przystankach 4,4 2,6

6 Bezpieczeństwo osobiste 4,5 3,6

7 Cena przejazdu 4,1 3,9

Tabela 3

Rys. 4. Porównanie średnich wyników w zakresie satysfakcji dla siedmiu cech (MPK Kraków 
i przewoźnicy prywatni)

Porównanie preferencji pasażerów w małej i dużej gminiepasażerów w małej i dużej gminie małej i dużej gminieie� 
Dla oceny różnic w oczekiwaniu pasażerów małego miasta 
i dużego miasta badania ankietowe w gminie Skawina zo
stały porównane do badań ankietowych na terenie miasta 
Krakowa. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Wyniki badań preferencji pasażerów korzystających  
z usług MPK Kraków 

Lp. Badana cecha
Na terenie  

gminy Skawina
Na terenie  

miasta Kraków

Średnia ocena preferencji 

1 Regularność kursowania 4.0 4.7

2 Punktualność kursowania 4.4 4.8

3 Warunki podróży w pojazdach 3.9 4.6

4 Czas podróży 4.2 4.6

5 Informacja w pojazdach i na przystankach 3.6 4.5

6 Bezpieczeństwo osobiste 4.0 4.7

7 Cena przejazdu 3.9 4.5

Tabela 4

Źródło: obliczenia własne 
Źródło: obliczenia własne 

Rys. 5. Porównanie średnich ocen w zakresie preferencji pasażerów dla gminy Skawina oraz 
miasta Kraków

Porównanie satysfakcji pasażerów w małej i dużej gminiepasażerów w małej i dużej gminie małej i dużej gminieie�
Dla oceny różnic w ocenie przewozów przez pasażerów ma
łego miasta i dużego miasta badania ankietowe w gminie 
Skawina zostały porównane do badań ankietowych na tere
nie miasta Krakowa. Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

Jak widać, zadowolenie pasażerów na terenie gminy Ska
wina jest istotnie wyższe od zadowolenia na terenie Krakowa. 
Różnice sięgają nawet 1,9 ( cena przejazdu), czy 1,5 (bezpie
czeństwo osobiste). Najmniejsza różnica wynosi aż 1,1 (regu
larność kursowania pojazdów i czas podróży). Natomiast po
dobnie wygląda gradacja cech – punktualność i informacja w po
jazdach i na przystankach są najważniejsza dla pasażerów 
obu miast, a cena przejazdu i czas podróży najmniej ważne. 
Istotna różnica jest w ocenie bezpieczeństwa osobistego (naj
wyżej w Skawinie, stosunkowo nisko w Krakowie).

Ilustrację wyników przedstawiono na rysunku 6.
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Podsumowanie
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych prze
prowadzonych w gminie Skawina, w kwietniu �010 roku 
wraz z ich analizą. Celem pracy było ukazanie ogólnego 
poziomu zadowolenia pasażerów korzystających z komuni
kacji autobusowej w gminie Skawina realizowanych przez 
MPK Kraków. Badanie miało również na celu zapoznanie 
się z preferencjami i satysfakcją pasażerów komunikacji 
zbiorowej na terenie całej gminy. Pasażerowie korzystają
cy z usług MPK Kraków oraz prywatnych przewoźników 
oceniali ofertę przewozową, opierając się na odpowiednio 
dobranych siedmiu cechach jakościowych. 

Pasażerowie komunikacji autobusowej, realizowanej 
przez MPK Kraków, spośród siedmiu cech jakości najlepiej 
ocenili: bezpieczeństwo osobiste, punktualność kursowania 
oraz informację w pojazdach i na przystankach. Najgorzej 
oceniono: czas podróży, regularność kursowania oraz cenę 
przejazdu. W przypadku osób korzystających z usług pry
watnych przewoźników najwyżej ocenioną cechą jest czas 
podróży oraz cena przejazdu. Najniżej oceniono informację 
w pojazdach i na przystankach oraz warunki podróży w po
jazdach.

W obu przypadkach za najważniejsze cechy pasażerowie 
wybrali: punktualność kursowania oraz czas podróży. Za naj
mniej ważne cechy pasażerowie uznali: informację w pojaz
dach i na przystankach oraz warunki podróży w pojazdach.

W artykule została porównana jakość usług wykonywa
nych przez MPK Kraków na terenie gminy Skawina oraz 
miasta Krakowa. Porównując duże miasto z małą gminą, na
leży pamiętać, że oferty przewozowe znacznie się różnią, 
szczególnie jeżeli chodzi o częstotliwość kursowania, dostęp
ność czy czas przejazdu. Zaskakujące są wyniki porównania 
– na terenie gminy Skawina pasażerowie mają mniejsze ocze
kiwania jakościowe i wyżej oceniają jakość przewozów.
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Wyniki badań satysfakcji pasażerów  
korzystających z usług MPK Kraków 

Lp. Badana cecha
Na terenie  

gminy Skawina
Na terenie  

miasta Kraków

Średnia ocena satysfakcji 

1 Regularność kursowania 4.1 3.0

2 Punktualność kursowania 4.4 3.1

3 Warunki podróży w pojazdach 4.3 3.0

4 Czas podróży 4.0 2.9

5 Informacja w pojazdach i na przystankach 4.4 3.2

6 Bezpieczeństwo osobiste 4.5 3.0

7 Cena przejazdu 4.1 2.2

Tabela 5

Źródło: obliczenia własne 

Rys. 6. Porównanie średnich ocen zadowolenia z przewozów dla gminy Skawina oraz miasta 
Kraków

Kraków chce budować nowy tramwaj 405n-Kr 
MPK Kraków zamierza zbudować nowy tramwaj. Jednoprzestrzenny, wie-
loczłonowy z niską podłogą pojazd 405N-Kr będzie modernizacją trzech 
wagonów 105Na, które zostaną połączone w jedną całość (co oznacza 
pojazd pięcioczłonowy z dwoma członami z obniżoną podłogą). 
Ogłoszono już przetarg na wykonanie takiej modernizacji. Kilka wymagań 
technicznych, zamieszczonych w specyfikacji przetargowej:
• długość pojazdu to 40–41 m, szerokość 2,3–2,4 m, 
• maksymalna wysokość (mierzona bez pantografu) 3,75 m. 
• tramwaj musi być wyposażony w pulpit manewrowy umiejscowiony 

z tyłu wagonu,
• tramwaj musi być wyposażony w system informacji wizualnej i fonicz-

nej, system informacji wizualnej zewnętrznej powinien być zrealizowany 
w oparciu o tablice typu LED/LCD i ma obejmować, na zewnątrz wagonu 
kierunek i numer linii widoczny z przodu, tyłu oraz na minimum trzech 
tablicach z boku (po jednej tablicy z boku w co drugim członie wagonu),

• tablice boczne mają być dwustronne, na zewnątrz LED, do wnętrza LCD 
(minimum 38”), do wewnątrz tablica przeznaczona do emisji schema-
tycznego przebiegu linii, z wyszczególnieniem, wyróżnieniem przystanku, 
do którego tramwaj się zbliża i przystanków węzłowych/końcowych, 

• system informacji wizualnej wewnętrznej ma obejmować monitor 
lub zestaw monitorów (minimum 24’’), widocznych w kierunku jazdy 
i przeciwnym, usytuowanych w połowie długości każdego niskopodło-
gowego członu, w obszarze sufitowym, 

• stanowisko pracy motorniczego powinno być wygrodzone od prze-
działu pasażerskiego, wygrodzenie ma być częściowo przeszklone 
i umożliwiać obserwację przedziału pasażerskiego,

• tramwaj ma być wyposażony w 7 drzwi, odskokowo-przesuwnych,
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