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Wst~p 
Odrfilbnose organizacyjno-prawna 

organizator6w publicznego transportu 
zbiorowego oraz mo:Ziiwose samo
dzielnego decydowania o sposobie 
organizacj i, realizacji i finansowania 
przewoz6w sprzyja powstawaniu sys
tem6w transportowych , kt6re nie Sq ze 
sobq zintegrowane. W rezultacie na 
tych samych lub powiqzanych ze sobq 
rynkach transportowych wystfilpuje 
zr6znicowanie taryf, brak koordynacji 
rozktad6w jazdy r6znych srodk6w 
transportu , nieefektywne wykorzysta
nie potencjatu oraz infrastruktury trans
portowej. Taka sytuacja obniza konku
rencyjnose transportu zbiorowego 
wzglfildem transportu indywidualnego 
i przyczynia Sifil do spadku popytu na 
ustugi transportu zbiorowego. W tym 
kontekscie, analizujqc zmiany zacho
wan komunikacyjnych i wptyw otocze
nia konkurencyjnego na funkcjonowa
nie publicznego transportu zbiorowe
go, integracjfil mozna traktowae jako 
wielokierunkowy i ztozony proces ada
ptacji rynkowej transportu zbiorowe
go1. Proces ten warunkuje prawidto
we funkcjonowanie transportu zbioro
wego i stanowi nieuchronny kierunek 
jego ewolucji . 

Zintegrowany system transportu 
zbiorowego ma stuzye pasazerom i ich 
oczekiwania powinny bye uwzglfildnia
ne jako najwazniejsze w procesie pro
jektowania zintegrowanej oferty prze
wozowej . W warunkach wspomagania 
systemu transportu zbiorowego pie
niE;ldzmi publicznymi, wtadze jedno
stek samorzqdu terytorialnego r6zne
go szczebla powinny okresla6 zada
nia, kt6re majq bye zrealizowane przez 
zintegrowany system transportu zbio
rowego w ramach polityki transporto
wej i w jakim zakresie ta polityka ma 
bye zintegrowana z politykq spotecznq 
i gospodarczq. W zwiqzku z tym za 
podstawowe cele integracji publiczne
go transportu zbiorowego mozna 
uznae: 
.:i oferowanie wyzszej jakosci ustug 

niz w sytuacj i dezintegracji transpor
tu zbiorowego, 

0 podniesienie konkurencyjnosci 
transportu zbiorowego wobec trans
portu indywidualnego, 

0 racjonal izacjE? koszt6w funkcjono
wania systemu transportu zbioro
wego , 

0 wsp6tudziat transportu zbiorowego 
w rozwoju miast, obszar6w metro
politalnych i region6w. 
Mozliwose zaoferowania wyzszej 

jakosci ustug przez zintegrowany 
system transportu w stosunku do 
niezintegrowanego nalezy odnosi6 
do wszystkich postulat6w przewozo
wych. Najbardziej wymiernym rezul
tatem integracji jest skr6cenie cza
su podr6zy dziE;lki koordynacji roz
ktad6w jazdy, stworzeniu warunk6w 
do szybszego przemieszczania Sifil 
pojazd6w transportu zbiorowego 
czy tez utatwieniu zmiany srodk6w 
transportu . 

Szczeg61nq uwagfil nalezy przywiq
zywa6 do konstrukcji taryfy optat oraz 
odpowiedniej informacji o ustugach 
transportu zbiorowego2. Sq to elemen
ty uzewnE?trzniajqce integracyjny cha
rakter oferty, majqce istotne znaczenie 
dla pasazer6w realizujqcych podr6ze 
w dtuzszych czasowo lub przestrzen
nie relacjach , dla kt6rych integracja 
oferty ma zasadniczy wptyw w proce
sie wyboru sposobu zaspokajania po
trzeb przewozowych. 

Zakres integracji transportu 
zbiorowego 

lntegracja transportu zbiorowego 
maze bye rozpatrywana w r6znych 
ptaszczyznach. Biorqc pod uwagfil kry
terium przestrzenne, integracja maze 
dotyczye ustug organizator6w i/ lub 
operator6w transportu zbiorowego3: 
•:• na organicznie ze sobq powiqza-

nych obszarach zurbanizowanych , 
•:· o r6znym zasifilgu - lokalnego z re

gionalnym, krajowym, mifildzynaro
dowym. 
Podstawowym sposobem integra

cji ustug transportu zbiorowego jest 
tqczenie ofert poszczeg61nych opera
tor6w real izujqcych przewozy na ob
szarze miasta (aglomeracji) w jednq 

ofertE;l tak, ze pasazer swobodnie moze 
korzystae z r6znych potqczen komu
nikacyjnych na obszarze objE;ltym in
tegracjq, uiszczajqc r6wniez w jedno
rodny spos6b za nie optaty. 

Mozliwe jest zr6Znicowanie zakre
su integracji, kt6ra maze obejmowae 
wybrane elementy oferty przewozowej. 
Czfilsciowa integracja maze dotyczye: 
ii wsp61nego systemu taryfowo-bile-

towego, 
ii koordynacji rozktad6w jazdy, 
~ koordynacji uktadu linii komunika

cyjnych , 
ii wsp61nego systemu informacji , 
;i wsp61nego standardu techniczno

eksploatacyjnego swiadczonych 
ustug, 

ii wsp61nej infrastruktury (przystan
k6w, pfiltli , miejsc postojowych , 
pomieszczen socjalnych , san ita
riat6w itp.) . 
Kolejny poziom integracj i odnosi 

siE? do integracji ustug przewoznik6w 
transportu zbiorowego o r6znym za
sifilQU, czyli integracj i transportu miej
skiego z transportem regionalnym, kra
jowym i mifildzynarodowym. Najistot
niejszymi elementami , kt6re powinny 
zostae zintegrowane w ramach obsza
ru miasta (aglomeracji) sq: 
0 infrastruktura, kt6ra powinna umoz

liwiae dogodne warunki przesiada
nia Sifil i oczekiwania na pojazdy 
przedsiE;lbiorstw transportowych re
alizujqcych przewozy o zr6znicowa
nym zasifilQU, 

0 system informacji, ze szczeg61nym 
uwzglfildnieniem informacji o kom
plementarnosci oferty r6znych ro
dzaj6w transportu zbiorowego, 

0 rozktady jazdy, kt6rych koordyna
cja powinna polegae przede 
wszystkim na dopasowaniu rozkta
d6w miejskiego transportu zbioro
wego do rozktad6w jazdy przewoz
nik6w o zasi$QU regionalnym , kra
jowym, mi$dzynarodowym, co wy
nika z roli dowozowo-odwozowej 
transportu miejskiego zapewniajq
cej dost$p pasazer6w do dworc6w 
autobusowych i kolejowych oraz 
port6w lotniczych i morskich. 
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uwarunkowania formalno
prawne integracji taryfowo
biletowej 

Zagadnienia zwia,zane z integracja, 
taryfowo-biletowa, nalezy rozpatrywac, 
biora,c pod uwagl? regulacje prawne. 
Najistotniejsza, z nich jest ustawa z 16 
grudnia 2010 roku o publicznym trans
porcie zbiorowym. W ustawie tej okre
slono form~? organizacj i rynku oraz za
dania podmiot6w tworza,cych jego 
stron~? podazowa,. Organizacja trans
portu miejskiego ma s i ~? odbywac na 
zasadach konkurencj i regu lowanej, 
w kt6rej kluczowa, roll? petni organiza
tor, przy zatozeniu , ze organizacja po
w inna bye oddzielona od realizacji 
przewoz6w. Wprowadzenie ustawowo 
takiego rozwia,zania oznacza w zasa
dzie automatyczna, integracj~? miejskie
go transportu zbiorowego na terenie 
dziatania danego organizatora. Jedno
czesnie ustawa przyznaje wyzsza, ran-
91? organizatorom, kt6rych zasi~?g dzia
tania (wtasciwosc miejscowa) obejmu
je powierzchni~? rozcia,gaja,ca, si~? na 
obszar wi~?cej niz jednego organizato
ra danego szczebla samorza,dowego, 
jako rezultat zawarcia porozumienia 
lub powotania zwia,zku mi~?dzygminne
go. W przypadku naktadania sil? wla
sciwosci organizator6w publicznego 
transportu zbiorowego ze wzgl~?dU na 
obszar dziatania i ze wzgl~?du na zasi~?g 
przewoz6w, wtasciwym organizatorem 
jest nie pojedyncza gmina, lecz gmina, 
kt6rej powierzono zadanie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na 
mocy porozumienia lub zwia,zek mi ~?

dzygminny. Okreslone w ustawie zada
nia organizatora wykonuje, w przypad
ku gminy - w6jt, burmistrz albo prezy
dent miasta, a w przypadku zwia,zku 
mi~?dzygminnego jego zarza,d . 

W ustawie szczeg6towo opisano 
zadania organizatora w rozbiciu na trzy 
elementy sktadowe: 
* planowanie rozwoju transportu , * organizowanie publicznego trans

portu zbiorowego, 
* zarza,dzanie publicznym transpor

tem zbiorowym. 
Wejscie w zycie ustawy o publicz

nym transporcie zbiorowym miato neu
tralny wptyw na mozliwosc integracji 
transpo rtu miejski ego . Nie zostaty 
w ustawie wprowadzone zadne zapi
sy ulatwiaja,ce realna, integracj~? trans
portu zbiorowego na wi~?kszych ob
szarach zurbanizowanych . Kwestie 
integracj i transpo rtu ustawodawca 

pomina,l , w ustawie pojawiaja, si~? jedy
nie definicje zintegrowanego: 
•:• systemu taryfowo-bi letowego, czyli 

rozwia,zania polegaja,cego na umoz
liwieniu wykorzystywania przez pa
sazera biletu , uprawniaja,cego do 
ko rzystan ia z r6znych srodk6w 
transportu na obszarze dziatania 
danego organizatora transportu 
zbiorowego, 

•:• W~?Zla przesiadkowego, czyli miej
sca wyposazonego w niezb~?dna, do 
obstugi pasazer6w infrastrukturl? 
i umozliwiaja,cego dogodna, zmian~? 
srodka transportu . 
Naj istotn iejsze jest nadanie odpo

wiedniej rangi organizatorowi i wynika
ja,ca z ustawy koniecznosc oddziele
nia organizacji od realizacji przewo
z6w, kt6ra moze sprzyjac integracji , 
a przynajmniej koordynacji funkcjono
wania operator6w i przewoznik6w na 
rynku transportu miejskiego. Kompe
tencje jednostek samorza,du terytorial
nego sa, j ednak niewystarczaja,ce 
z punktu widzenia mozliwosci integra
cj i ofert operator6w r6Znych gat~?Zi 

transportu i operator6w realizuja,cych 
przewozy o zr6znicowanym zasi~?QU. 
Najcz~?stsza, forma, wsp6tpracy mi~?
dzygminnej sa, porozumienia, kt6rych 
istota, jest przekazanie przez gmin~? 
zadania organizacj i transportu miej
skiego innej gminie. Dzi~?ki temu na
st~?puje integracja zarza,dzania trans
portem miejskim. Najcz~?sciej do takiej 
formy wsp6lpracy dochodzi na obsza
rach monocentrycznych . Gmina zain
teresowana integracja, z osrodkiem 
centralnym przekazuje do niego kom
petencje w zakresie zapewnienia ob
stugi transportowej swoim mieszkan
com . Wdrat.aniu takiego rozwia,zania 
sprzyjaja, r6wniez uwarunkowania hi
storyczne utrwalaja,ce sytuacj~? , w kt6-
rej posiadaja,ca wtasnego, komunalne
go operatora gmina miejska obstugu
je transportem zbiorowym sa,siaduja,
ce gminy nieposiadaja,ce takiego ope
ratora ani tez zadnych tradycji i do
swiadczen w zakresie organizacji pu
blicznego transportu zbiorowego. 

Kwestia wsp6lpracy mi~?dzygminnej 
komplikuje sil? w przypadku organicz
nie ze soba, powia,zanych obszar6w sil
nie zurbanizowanych o charakterze po
licentrycznym. W tej sytuacji do miana 
lidera w zakresie organizacji i realiza
cji przewoz6w moze pretendowac kil
ka osrodk6w miejskich . W praktyce 
powoduje to trudnosci w okresleniu 

jednolitych zasad ksztattowania rynku 
i oferty przewozowej - satysfakcjonu
ja,cych w dtuzszym okresie czasu- dla 
wszystkich gmin, kt6re najcz~?sciej na 
obszarach po licentrycznych organi
zuja, miejski transport zbiorowy w for
mule zwia,zku mi~?dzygminnego. War
to podkreslic, ze zawarcie porozumie
nia czy udziat w zwia,zku mi~?dzygmin
nym ma charakter dobrowolny4. 

Analizuja,c wptyw regulacji formal
no-prawnych na mozliwosci integracji 
taryfowo-biletowej, nalezy zwr6ci6 
uwag~? na przyznanie w rozproszonych 
aktach prawnych licznych uprawnien 
do przejazd6w bezplatnych i ulgowych 
- specyficznych dla transportu komu
nalnego i kolejowego. Zdefiniowane 
w aktach prawa krajowego i lokalne
go uprawnienia sa, zr6Znicowane za
r6wno pod wzgl~?dem rodzaju , wymia
ru przyznanej ulgi , jak i zasad refun
dacji utraconych przychod6w z tytutu 
honorowania ustawowych uprawnien 
do przejazd6w ulgowych i bezptat
nych. W szczeg61nosci odmienne za
sady refundacji ulg stanowia, barier~? 
integracji taryfowo-biletowej . Realiza
cja bardziej przyjaznego pod wzgl~?

dem taryfowym projektu wprowadza
ja,cego wsp61ny bilet powoduje brak 
mozliwosci otrzymywania przez ope
rator6w kolejowych ze skarbu panstwa 
refundacji utraconych przychod6w. 
W rezultacie zostaja, obnizone przycho
dy tych operator6w lub zwi~?kszaja, si~? 
wydatki z budzet6w samorza,dowych 
na zintegrowana, ofert~? biletowa, w celu 
pokrycia deficytu powstatego u ope
rator6w kolejowych. 

Praktyka integracji 
taryfowo-biletowej 

W praktyce integracja najcz~?sciej 
dotyczy sfery taryfowo-biletowej. Ujed
nolicanie zasad taryfowych oraz dys
trybucja wsp61nych bilet6w, nie wyma
ga bowiem duzych naklad6w finanso
wych ani tworzen ia dodatkowych 
stru ktu r organizacyjnych . lntegracja 
polega przede wszystkim na koordy
nacj i decyzji doty_cza,cych zakresu 
wsp6tpracy i rozliczen z tego tytutu . 
Nalezy w zwia,zku z tym okreslic: 
0 ceny i rodzaje wsp61nych bilet6w, 
0 nosnik wsp61nych bilet6w, 
0 uprawnieniado przejazd6w bezptat

nych i ulgowych , 
0 standardy real izacji ustug na pod

stawie wsp61nych bilet6w, 
0 kanaty dystrybucji bilet6w, 
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0 zasady ewidencji sprzedazy, 
0 podziat przychod6w ze sprzedazy 

wsp61nych bilet6w, 
0 prowizjE? udzielana, przy sprzedazy 

wsp61nych bilet6w. 
Ponacjto jezeli w ramach zintegro

wanych rozwia,zan taryfowo-bileto
wych zatozono absorpcjE? srodk6w fi
nansowych pochodza,cych z budze
t6w jednostek samorza,du terytorialne
go, to musza, takze zostac okreslone 
zasady rozdziatu tych srodk6w. Reali
zacja projekt6w z zakresu integracji 
taryfowo-biletowej wymaga wsparcia 
informacyjno-promocyjnego. Poten
cjalni pasazerowie musza, zostac po
informowani o szczeg6tach zintegro
wanej oferty i zachE?ceni do skorzysta
nia z niej . 

W miejskim transporcie zbiorowym 
dziatania zwia,zane z wprowadzaniem 
wsp61nych rozwia,zan taryfowo-bileto
wych sa, podejmowane w najwiE?k
szych miastach w Polsce. NajCZE?SCiej 
dotycza, one integracji miejskiego 
transportu zbiorowego z kolejowym. 
W praktyce stosuje siE? dwa sposoby 
takiej integracji . W pierwszym stoso
wanym np. w Warszawie bilety miej
skiego transportu zbiorowego umoz
liwiaja, real izacjE? przejazd6w pocia,ga
mi kolei miejskiej, podmiejskiej i regio
nalnej. Natomiast w drugim modelu 
wystE?puja,cym np. w Toruniu , Byd
goszczy, Krakowie, Wroctawiu , G6rno
sla,skim OkrE?QU Przemystowym , Me
tropolii Zatoki Gdanskiej wprowadza
ne sa, dodatkowe bilety emitowane 
przez jeden ze wsp6tpracuja,cych ze 
soba, podmiot6w. 

Zdecydowanie rzadziej wystE?puja, 
rozwia,zania, w ramach kt6rych wy
StE?puje wyta,cznie integracja taryfo
wo-biletowa transportu komunalnego. 
Ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym nakazuja,ca stosowanie 
w publicznym transporcie zbiorowym 
konkurencji regulowanej z organizato
rem integruja,cym obszarowo jej funk
cjonowanie, zapewnia bowiem integra
CjE? na poziomie gminy. Jednak na ob
szarach silnie zurbanizowanych maja,
cych charakter policentryczny sa,sia
duja, ze soba, gminy posiadaja,ce wta
snych organizator6w. W takim przy
padku np. na obszarze G6rnosla,skie
go OkrE?QU Przemystowego i Metropolii 
Zatoki Gdanskiej wprowadzane sa, roz
wia,zania integruja,ce pod wzgiE?dem ta
ryfowo-biletowym sam transport ko
munalny. Sposoby takiej integracji sa, 
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analogiczne do tych , kt6re sa, stoso
wane w odniesieniu do integracji trans
portu komunalnego i kolejowego. 

DziE?ki wprowadzaniu wsp61nych 
rozwia,zan taryfowo-biletowych nastE?
puje rozszerzenie oferty przewozowej 
dostE?pnej na podstawie jednego bile
tu. Jednak integracja taryfowo-bileto
wa moze bye takze rozpatrywana wy
ta,cznie jako integracja taryfowa lub wy
ta,czn ie biletowa. W pierwszym przy
padku ta,czone i ujednolicane sa, ceny 
bilet6w, w drugim ich nosniki. Powin
no siE? jednak da,zyc do jednoczesne
go ustalenia wsp61nej i wewnE?trznie 
zintegrowanej taryfy optat za ustugi 
transportu zbiorowego oraz jednego 
wsp61nego systemu biletowego. 
W praktyce wystE?powac r6wniez moga, 
rozwia,zania w zakresie integracji tary
fowo-biletowej stanowia,ce integracjE? 
w niepetnym wymiarze, polegaja,ce np. 
na honorowaniu r6znych bilet6w na 
wybranych liniach5. Z punktu widzenia 
pasa2:er6w najbardziej korzystnym roz
wia,zaniem jest jednak petna integra
cja-taryfowo biletowa utatwiaja,ca pa
sazerom korzystanie z transportu 
zbiorowego . 

Najprostsze rozwia,zania w zakre
sie integracji taryfowo-biletowej pole
gaja, na pota,czeniu dotychczasowych 
taryf bez dokonywania w nich jakich
kolwiek zmian cen . Utatwia to rozlicze
nia finansowe pomiE?dzy wsp6tpracu
ja,cymi organizatorami transportu zbio
rowego. Kazdy z tych organizator6w 
otrzymuje taka, sama, kwotE? ze sprze
dazy jednego biletu jak przed inte
gracja,. Korzyscia, dla pasazera jest 
w tym przypadku nie cena, lecz wsp61-
ny nosnik biletu. Uwarunkowania ryn
kowe decyduja, o popularnosci wpro
wadzonego w taki spos6b rozwia,za
nia i ewentualnych zmianach w struk
turze i wielkosci popytu. Wdra2:anie zin
tegrowanych rozwia,zan taryfowo-bile
towych poprzez sumowanie dotych
czasowych cen poszczeg61nych pozy
cji taryfowych ma uzasadnienie, jezeli 
pasazerowie zawsze w petnym zakre
sie korzystaja, z oferty kazdego orga
nizatora i/lub operatora. W przeciwnym 
razie wprowadzona w taki spos6b zin
tegrowana oferta moze nie cieszyc siE? 
zbyt duza, popularnoscia,. 

Bardziej skomplikowane rozwia,za
nia taryfowo-biletowe zwia,zane sa, ze 
zmiana, ta,cznej ceny pota,czonych ta
ryf. Jezeli jest ona nizsza niz suma 
cen bilet6w organizator6w transportu 
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zbiorowego z okresu przed integracja,, 
to rosnie szansa na wzrost popytu oraz 
wystE?puje koniecznosc okreslenia klu
cza podziatu przychod6w z tych bile
tow. W miejskim transporcie zbioro
wym rozliczenia bE?dzie wymagata r6w
niez doptata do zintegrowanej oferty 
ze strony jednostek samorza,du tery
torialnego. 

Bez wzgiE?du na spos6b integracji 
problem stanowi ujednolicenie upraw
nien do przejazd6w bezptatnych i ulgo
wych. Maja,c to na uwadze, niekt6re 
gminy w celu uzyskania poza,danych 
efekt6w integracji , zdecydowaty siE? na 
powotanie komunalnych przewozni
k6w kolejowych, co umozliwito integra
cjE? funkcjonalna, i taryfowo-biletowa,. 

Proces integracji taryfovvo
biletovvej vv Metropolii 
zatoki Gdanskiej 

Zintegrowana taryfa w miejskim 
transporcie zbiorowym na obszarze 
Metropolii Zatoki Gdanskiej obowia,zy
wata prawie do konca lat 80. ubiegte
go wieku , poniewaz jego organizacja, 
zajmowato siE? Wojew6dzkie PrzedsiE?
biorstwo Komunikacyjne w Gdansku, 
odpowiedzialne za ten rodzaj trans
portu na catym obszarze 6wczesne
go wojew6dztwa gdanskiego. Podziat 
WPK w Gdansku na 4 niezalezne od 
siebie przedsiE?biorstwa oraz przeka
zanie w 1990 r. odpowiedzialnosci za 
miejski transport zbiorowy samorza,
dom lokalnym , jako zadanie wtasne, 
spowodowato zr6znicowanie taryf, 
poniewaz gminy zaczE?tY je ksztatto
wac w specyficzny dla siebie spo
s6b. Odmiennemu poziomowi optat 
stosowanych na obszarze poszcze
g61nych miast towarzyszyty zr6zni
cowane , pod wzgiE?dem zakresu 
waznosci , rodzaje bilet6w okreso
wych oraz brak bilet6w okresowych 
upowazniaja,cych do podr6zowania 
wszystkimi srodkami komunikacji 
miejskiej na obszarach gmin , kt6re 
byty obstugiwane przez WiE?cej niz 
jednego organizatora (Sopot, Rumia, 
Reda, Wejherowo , Zukowo) . 

lstotnym elementem zr6znicowania 
systemu taryfowego przyczyniaja,cym 
siE? do zwiE?kszenia stopnia dezintegra
cji , stato siE? wprowadzenie w Gdansku 
taryfy czasowej. W miescie tym oraz 
w Kolbudach , Pruszczu Gdanskim , 
Sopocie i Zukowie, gdzie komunika
CjE? miejska, organizuje Zarza,d Trans
portu Miejskiego w Gdansku (ZTM) , 



obowia,zywafa taryfa czasowa odcin
kowa. W odniesieniu do bilet6w jed
norazowych, nastEilpowafo r6znicowa
nie opfat w zaleznosci od czasu prze
jazdu (15, 45 lub 60 minut). Dodat
kowa, ofertEil stanowify bilety na jedna, 
liniEi! , bilety na linie specjalne i bilety 
24-godzinne wazne na cafq sie6. Ceny 
bilet6w miesiEi!cznycfl , 30-dniowych 
oraz semestralnych r6znicowane byfy 
w zaleznosci od odlegfosci przejazdu, 
kt6ra mierzona byfa liczbq przystan
k6w (6, 12 lub 20 przystank6w) . R6w
niez w ofercie bilet6w miesiEi!cznych, 
30-dniowych oraz semestralnych wy
stEilpowafa dodatkowa oferta biletu sie
ciowego , kt6ra obowia,zywafa na 
wszystkie linie organizowane przez 
ZTM w Gdansku. 

W komunikacji organizowanej 
przez Zarza,d Komunikacji Miejskiej 
w Gdyni (ZKM) dla Gdyni oraz Kosa
kowa, Rumi , Sopotu , gminy Wejhero
wo, Zukowa obowia,zywafa taryfa jed
nolita i strefowa. Ceny bilet6w jedno
razowych byfy jednolite w obrEi!bie po
szczeg61nych miast i gmin, natomiast 
wzrost opfat nastEilpowaf po przekro
czeniu ich granicy administracyjnej, 
w6wczas bilet miaf charakter sieciowy. 
Ta sama zasada obowia,zywafa przy 
biletach miesiEi!cznych i dekadowych. 
Bilety komunikacji miejskiej ZKM 
w Gdyni byfy r6wniez r6znicowane 
w zaleznosci od rodzaju linii (bilet na 
linie zwykfe lub bilet na linie pospiesz
ne, specjalne i nocne) . Dodatkowa, 
ofertEil stanowify bilety 24-godzinne 
wazne na cata, sie6 komunikacyjna,. 

W komunikacji realizowanej przez 
Miejski Zakfad Komunikacji Wejhero
wo (MZK) dla Wejherowa, Redy i Lu
zina, podobnie jak w przypadku ZKM 
w Gdyni , obowia,zywafa taryfa jedno
lita i strefowa. Taryfa opfat byfa jedno
lita w obrEi!bie sieci komunikacyjnej dla 
bilet6w jednorazowych , natomiast 
ceny bilet6w miesiEi!cznych, dekado
wych i piEi!ciodniowych byfy r6znico
wane wedfug stref wyznaczonych 
przez granice gmin. 

Ponadto wfadze niekt6rych mafych 
gmin tworza,cych MetropoliEi! Zatoki 
Gdanskiej, poszukuja,c tanszych roz
wia,zan umozliwiaja,cych zaspokojenie 
potrzeb przewozowych swoich miesz
kanc6w, zrezygnowafy z usfug prze
woznik6w komunalnych na wybranych 
liniach komunikacyjnych, wprowadza
ja,c w ich miejsce prywatnych przewoz
nik6w stosuja,cych wfasne taryfy. 
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Rys. 1. Taryfa bilet6w metropolita!nych obowiqzujaca od 1 czerwca 2012 r. 
Zr6dlo.· materialy MZKZG. ' 

SytuacjEil taryfowa, w Metropolii Za
toki Gdanskiej komplikuje wystEilpowa
nie w roli kluczowego realizatora kole
jowych przewoz6w miejskich PKP 
Szybkiej Kolei Miejskiej w Tr6jmiescie 
(SKM) , kt6rej trasa prowadzi osiowo 
z Gdanska przez So pot, GdyniEi!, RumiEi! , 
RedEi! do Wejherowa z przedfuzeniem 
wybranych kurs6w z jednej strony przez 
Pruszcz Gdanski do Tczewa i z drugiej 
przez LEi!bork do Sfupska. Ten operator 
kolejowy posiada wtasna, taryfEil i system 
ustawowych oraz handlowych ulg 
w optatach za przejazd. 

W latach 1991-2006 podejmowano 
kilka pr6b integracji miejskiego trans
portu zbiorowego , w szczeg61nosci 
wprowadzenia integracji taryfowo-bile
towej. Konczyty siEi! one jednak na przy
gotowaniu koncepcji , kt6re nie byty 

p6Zniej wdrazane. Dopiero w 2007 r. 
z inicjatywy marszatka wojew6dztwa 
doszto do porozumienia gmin tworza,
cych MetropoliEi! Zatoki Gdanskiej, cze
go efektem bylo utworzenie Metropo
litalnego Zwia,zku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdanskiej (MZKZG) skupiaja,ce
go 13 jednostek samorza,du terytorial
nego. Zwia,zek ten od pocza,tku scisle 
wsp6tpracowal z samorza,dowym wo
jew6dztwem w celu wprowadzenia 
wsp61nego biletu waznego zar6wno 
w pocia,gach, jak i autobusach, tram
wajach oraz trolejbusach na cafym ob
szarze metropolii objEi!tym integracja,. 

Podstawowym zadaniem zwia,zku 
byto wprowadzenie zintegrowanych 
bilet6w, przy czym zatozono, ze inte
gracja taryfowa powinna obejmowa6 
nie tylko komunikacjEi! komunalna, , 
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Rys. 2. Miesi~czna sprzeda.Z bilet6w metropolitalnych w latach 2008-2011 (w szt.) 
Zr6dlo. materialy MZKZG. 
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Rys. 3. Przychody ze sprzedazy bilet6w metropolitalnych w latach 2008-2011 (zl) 
Zr6dlo.· materialy MZKZG. 

ale i kolejowq. Pierwszym etapem byto 
wprowadzenie zintegrowanych bilet6w 
jako dodatkowej oferty uzupetniajqcej 
taryf~ gdanskq, gdynskq, wejherowskq 
oraz kolejowq. W drugim etapie dopro
wadzono do ujednolicenia taryf w po
szczeg61nych miastach tworzqcych 
MZKZG, bowiem do potowy 2009 r. na 
terenie Metropolii Zatoki Gdanskiej 
obowiqzywaty zr6znicowane rozwiqza
nia taryfowe. W trzecim etapie, po prze
kazaniu do zwiqzku zadania polegajq
cego na organizacji miejskiego trans
portu zbiorowego na obszarze Metro
polii Zatoki Gdanskiej, ma nastqpic 
petna integracja taryfowo-biletowa. 

AUTOBUSY 

Wprowadzenie przez MZKZG 
zintegrowanych bilet6w 
metropolitalnych 

Ofert~ wprowadzonych w styczniu 
2008 r. zintegrowanych bi let6w tworzq 
bilety 24-godzinne, miesi~czne i 30-
dniowe. W lipcu 2008 r. rozszerzono 
asortyment bilet6w metropolitalnych 
o bilety 72-godzinne, a w styczniu 2011 r. 
o bilety jednoprzejazdowe. Bi lety me
tropolitalne stanowiq dodatkowq ofert~ 
w stosunku do bilet6w dost~pnych 
w ramach taryfy ZTM w Gdansku, ZKM 
w Gdyni, MZK Wejherowo, SKM i Prze
woz6w Reg iona lnych (PR) . Oferta 
wsp61nych bilet6w jest przede wszystkim 

ansportowe 

skierowana do pasazer6w, kt6rzy wy
konujq przejazdy mi~dzygminne , wy
korzystujqc srodki transportu b~dqce 
w gestii przynajmniej dw6ch z ww. 
podmiot6w. Bilety metropolitalne uta
twiajq takze korzystan ie z miejskiego 
transportu zbiorowego turystom , kt6-
rzy dzi~ki nim nie muszq poznawac 
specyfiki rozwiqzan taryfowo-bileto
wych poszczeg61nych oferent6w ustug 
przewozowych. Na podstawie odpo
wiednich jednoprzejazdowych oraz 24-
i 72-godzinnych bilet6w metropolital
nych mogq oni realizowac przejazdy 
wszystkimi srodkami transportu zbio
rowego. Asortyment bilet6w metropo
litalnych obejmuje: 
0 komunalny bi let metropolitalny -

uprawniajqcy do przejazdu wszyst
kimi srodkami komunalnego trans
portu zbiorowego organizowanego 
przez ZTM w Gdansku, ZKM w Gdy
ni i MZK Wejherowo, 

0 kolejowo-komunalny bilet metropo
litalny uprawniajqcy do przejazdu 
srodkami komunikacji miejskiej jed
nego lub wszystkich organizator6w 
komunalnego transportu zbiorowe
go oraz pociqgami SKM i PR nate
renie zwiqzku . 
Wprowadzajqc bilety metropoli

talne, dokonano r6wniez ujednolice
nia i ograniczenia wykazu os6b 

Rys. 4. Struktura sprzedal.y metropolitalnych 
bilet6w miesi~cznych i 30-dniowych w 201 1 r. 
wedlug rodzaju biletu (%) 
Zr6dlo.· materialy MZKZG. 

Rys. 5. Struktura sprzedal.y bilet6w miesi~cz
nych i 30-dniowych w 2011 r. z podzialem na 
bilety norma/ne i u/gowe 
Zr6dlo.· materialy MZKZG. 



-

uprawnionych do przejazd6w ulgo
wych . Wypracowanie jednolitego 
stanowiska w kwestii uprawnien do 
przejazd6w ulgowych i bezptatnych 
jest problemem towarzyszqcym inte
gracji taryfowo-biletowej zwiqzanym 
z koniecznosciq honorowania usta
wowych i samorzqdowych upraw
nien do przejazd6w bezptatnych 
i ulgowych. Niejednolite regulacje 
w tym zakresie pociqgajq za sobq 
brak mozliwosci koordynacji zapi
s6w dotyczqcych tych uprawnien. 
Ponadto w komunikacji kolejowej 
(SKM i PR) stosowane Sq zupetnie 
inne zasady zwiqzane z refundacjq 
ulg ustawowych. Taryfa bilet6w me
tropolitalnych wraz z wykazem 
uprawnien do przejazd6w ulgowych 
zostata zaprezentowana na rys. 1. 

Z wyjqtkiem bilet6w jednoprzejaz
dowych wszystkie pozostate rodzaje 
bilet6w metropolitalnych zapisywane 
Sq na elektronicznych kartach miej
skich ZTM w Gdansku, ZKM w Gdyni, 
MZK Wejherowo , legitymacjach 
studenckich i kartach bankowych. Bi
lety 24- i 72-godzinne sprzedawane Sq 
r6wniez w tradycyjnej (papierowej) 
postaci , tak jak bilety jednoprzejazdo
we, kt6re mozna r6wniez kupowac za 
posrednictwem telefon6w kom6rko
wych . Ponadto 24- i 72-godzinne bile
ty metropolitalne Sq zapisywane na 
wprowadzonej w czerwcu 2009 r. elek
tronicznej Karcie Turysty .,Gdansk-So
pot-Gdynia-Pius". 

Sprzedaz bilet6w metropolitalnych 
systematycznie rosnie. MieSiE?CZna licz
ba sprzedanych bilet6w metropolital
nych w latach 2008-2011 zostata 
przedstawiona na rysunku 2, natomiast 
na rysunku 3 pokazano rocznq wiel 
kosc i dynamikE? przychod6w ze sprze
dazy tych bilet6w. Liczba sprzedanych 
bilet6w metropolitalnych w 2011 r. 
(352 561} i przychody ich sprzedazy 
(17 759 063,38 zt) byty prawie cztero
krotnie wyzsze niz w 2008 roku (pierw
szym roku sprzedazy) . 

lstotna jest takze struktura sprze
dawanych bilet6w, kt6ra determinuje 
podziat przychod6w z ich sprzedazy 
pomiE?dzy organizator6w i operator6w 
miejskiego transportu zbiorowego. Na 
rysunkach 4 i 5 zaprezentowana zo
stata struktura sprzedazy miesiE?CZ
nych i 30-dniowych bilet6w metropo
litalnych w 2011 r. uwzgiE?dniajqca ro
dzaj biletu i podziat na bilety normal
ne i ulgowe. 

Tab. 1. Wykorzystanie bilet6w metropolitalnych w sieci organizator6w okres/one na podstawie wyni
k6w badan w 2012 r. 

Rodzaj biletu 
Udzial w przejazdach [%] 

OgO!em ZTM W Gdarisku ZKM W Gdyni MZK Wejherowo SKM PR 
METROPOLITALNY - 220 100 25,9 32,4 4,3 36,8 0,6 
METROPOLITALNY - 110 100 22,8 38,2 1,5 37,4 0,1 
ZTM+KOLEJ - 186 100 55,3 nd nd 43,0 1,7 
ZTM+KOLEJ - 93 100 54,5 nd nd 43,8 1,7 
ZKM+KOLEJ - 186 100 nd 54,0 nd 45,2 0,8 
ZKM+KOLEJ - 93 100 nd 57,3 nd 42,6 0,1 
MZK +KOLEJ - 186 100 nd nd 43,5 56,5 0,0 
MZK +KOLEJ - 93 100 nd nd 53,9 46,1 0,0 
KOMUNALNY - 130 100 55,5 41,9 2,6 nd nd 
KOMUNALNY - 65 100 43,6 50,0 6,4 nd nd 
nd · nie dotyczy 
Zodlo: materialy MZKZG. 

Tab. 2. Srednia dzienna liczba przejazd6w w sieci poszczeg6Jnych organizator6w realizowana na pod
stawie bilet6w metropo/ita/nych w dniu powszednim w 2012 r. 

Rodzaj biletu Przecletnie 
ogO!em 

METROPOLITALNY - 220 3,75 
METROPOLITALNY - 110 3,54 
ZTM+KOLEJ - 186 3,1 9 
ZTM+KOLEJ - 93 3,03 
ZKM+KOLEJ - 186 3,44 
ZKM+KOLEJ - 93 3,16 
MZK +KOLEJ - 186 2,55 
MZK +KOLEJ - 93 3,45 
KOMUNALNY - 130 2,96 
KOMUNALNY - 65 2,80 
Zodlo: materialy MZKZG. 

Zasady finansowania 
zintegrowanej ofertv 
taryfowo-biletowej 
w Metropolii zatoki 
Gdanskiej 

ZTM 
w Gdarisku 

0,97 
0,81 
1,77 
1,65 

1,64 
1,22 

Zintegrowana oferta taryfowo-bi
letowa finansowana jest z przycho
d6w ze sprzedazy bilet6w metropo
litalnych oraz doptat z budzet6w jed
nostek samo rzqdu terytorialnego 
tworzqcych zwiqzek miE?dzygminny 
i budzetu samorzqdu wojew6dztwa 
pomorskiego . 

W pierwszym roku obowiqzywa
nia tych bilet6w, jako klucz rozlicze
niowy podziatu przychod6w pomiE?
dzy organ izatorami komunalnego 
transportu zbiorowego przyjE?tO pro
porcjE? pracy przewozowej mierzonej 
liczbq wozokilometr6w realizowa
nych na obszarze Metropolii Zatoki 
Gdanskiej przez poszczeg61nych or
ganizator6w: 
o ZTM w Gdansku - 58%, 
0 ZKM w Gdyni - 38%, 
0 MZK w Wejherowo- 4%. 

W odniesieniu do kolejowo-ko
munalnych bilet6w metropolitalnych 
zatozono podziat przychod6w po
miE?dzy SKM (p6Zniej r6wniez PR) 

ZKM MZK SKM PR 
w Gdyni Wejherowo 

1,22 0,16 1,38 0,02 
1,35 0,05 1,33 0,00 

1,37 0,05 
1,33 0,03 

1,86 1,55 0,00 
1,81 1,35 0,00 

1,11 1,44 0,00 
1,86 1,59 0,00 

1,24 0,08 
1,40 0,1 8 

i organizator6w komunikacji komu
nalnej w proporcji odpowiednio : 60% 
i 40% oraz podziat pomiE?dzy orga
nizator6w komunikacji komunalnej 
kwoty przypadajqcej dla nich w pro
porcji jak w przypadku komunalnych 
bilet6w metropolitalnych . Natomiast 
podziat przychod6w z kolejowo-ko
munalnego biletu zapewniajqcego 
mozliwosc realizacji przejazd6w po
ciqgami oraz pojazdami komunalne
go transportu zbiorowego pozosta
jqcymi w gestii jednego organizato
ra nastE?powat w proporcji : 60% dla 
SKM i 40% dla organizatora komu
nalnego . 

Ceny bilet6w metropolitalnych 
zostaty okreslone na poziomie niz
szym niz suma cen bilet6w poszcze
g61nych organizator6w i operator6w 
wchodzqcych w sktad wsp61nego bi
letu . Zostaly one ustalone przy 
uwzgiE?dnieniu : prognozy do\yczqcej 
zmiany popytu na ustugi miejskiego 
transportu zbiorowego, zmiany za
chowan komunikacyjnych , sity na
bywczej mieszkanc6w metropolii , cen 
bilet6w obowiqzujqcych u poszcze
g61nych organizator6w i operator6w 
miejskiego transportu zbiorowego 
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uprawnionych do przejazd6w ulgo
wych . Wypracowanie jednolitego 
stanowiska w kwestii uprawnien do 
przejazd6w ulgowych i bezptatnych 
jest problemem towarzysza,cym inte
gracji taryfowo-biletowej zwia,zanym 
z kon iecznoscia, honorowania usta
wowych i samorza,dowych upraw
nien do przejazd6w bezptatnych 
i ulgowych . Niejednolite regulacje 
w tym zakresie pocia,gaja, za soba, 
brak mozliwosci koordynacji zapi 
s6w dotycza,cych tych uprawnien . 
Ponadto w komunikacji kolejowej 
(SKM i PR) stosowane sa, zupetnie 
inne zasady zwia,zane z refundacja, 
ulg ustawowych. Taryfa bil et6w me
tropolitalnych wraz z wykazem 
uprawnien do przejazd6w ulgowych 
zostata zaprezentowana na rys . 1. 

Z wyja,tkiem bilet6w jednoprzejaz
dowych wszystkie pozostate rodzaje 
bilet6w metropolitalnych zapisywane 
sa, na elektronicznych kartach miej
skich ZTM w Gdansku, ZKM w Gdyni, 
MZK Wejhe rowo , legitymacjach 
studenckich i kartach bankowych. Bi
lety 24- i 72-godzinne sprzedawane sa, 
r6wniez w tradycyjnej (papierowej) 
postaci , tak jak bilety jednoprzejazdo
we, kt6re mozna r6wniez kupowa6 za 
posrednictwem telefon6w kom6rko
wych . Ponadto 24- i 72-godzinne bile
ty metropolitalne sa, zapisywane na 
wprowadzonej w czerwcu 2009 r. elek
tronicznej Karcie Turysty , Gdansk-So
pot-Gdynia-Pius". 

Sprzedaz bilet6w metropolitalnych 
systematycznie rosnie. MieSiE?CZna licz
ba sprzedanych bilet6w metropolital
nych w latach 2008-2011 zostata 
przedstawiona na rysunku 2, natomiast 
na rysunku 3 pokazano roczna, wiel
kos6 i dynamikE? przychod6w ze sprze
dazy tych bilet6w. Liczba sprzedanych 
bilet6w metropolitalnych w 2011 r. 
(352 561) i przychody ich sprzedazy 
(17 759 063,38 zt) byty prawie cztero
krotnie wyzsze niz w 2008 roku (pierw
szym roku sprzedazy) . 

lstotna jest takze struktura sprze
dawanych bilet6w, kt6ra determinuje 
podziat przychod6w z ich sprzedazy 
pomiE?dzy organizator6w i operator6w 
miejskiego transportu zbiorowego. Na 
rysunkach 4 i 5 zaprezentowana zo
stata struktura sprzedazy mies iE?CZ
nych i 30-dniowych bilet6w metropo
litalnych w 2011 r. uwzgiE?dniaja,ca ro
dzaj biletu i podziat na bilety normal
ne i ulgowe. 

Tab. 1. Wykorzystanie bilet6w metropo/italnych w sieci organizator6w okres/one na podstawie wyni
k6w badari w 2012 r. 

Rodzaj biletu 
Udzial w przejazdach [%] 

Og61em ZTM w Gdarisku ZKM W Gdyni MZK Wejherowo SKM PR 
METROPOLITALNY - 220 100 25,9 32.4 4,3 36,8 0.6 
METROPOLITALNY - 110 100 22,8 38,2 1,5 37.4 0.1 
ZTM+KOLEJ - 186 100 55,3 nd nd 43,0 1.7 
ZTM+KOLEJ - 93 100 54,5 nd nd 43,8 1.7 
ZKM+KOLEJ - 186 100 nd 54,0 nd 45,2 0,8 
ZKM+KOLEJ - 93 100 nd 57,3 nd 42,6 0,1 
MZK +KOLEJ - 186 100 nd nd 43,5 56,5 0,0 
MZK+KOLEJ- 93 100 nd nd 53,9 46,1 0,0 
KOMUNALNY - 130 100 55,5 41,9 2,6 nd nd 
KOMUNALNY - 65 100 43,6 50,0 6,4 nd nd 
nd · nie dotvczy 
Z6dlo: materialy MZKZG. 

Tab. 2. Srednia dzienna Jiczba przejazd6w w sieci poszczeg6Jnych organizator6w realizowana na pod
stawie bilet6w metropolitalnych w dniu powszednim w 2012 r. 

Rodzaj biletu Przecietnie 
ogolem 

METROPOLITALNY - 220 3.75 
METROPOLITALNY - 110 3,54 
ZTM+KOLEJ - 186 3,19 
ZTM+KOLEJ - 93 3,03 
ZKM+KOLEJ - 186 3,44 
ZKM+KOLEJ - 93 3,16 
MZK +KOLEJ - 186 2,55 
MZK +KOLEJ - 93 3,45 
KOMUNALNY - 130 2,96 
KOMUNALNY - 65 2,80 
Z6dlo: materialy MZKZG. 

zasady finansowania 
zintegrowanej oferty 
taryfowo-biletowej 
w Metropolii zatoki 
Cdanskiej 

ZTM 
w Gdarisku 

0,97 
0,81 
1,77 
1,65 

1,64 
1,22 

Zintegrowana oferta taryfowo-bi
letowa finansowana jest z przycho
d6w ze sprzedazy bilet6w metropo
litalnych oraz doptat z budzet6w jed
nostek samorza,du terytorialnego 
tworza,cych zwia,zek miE?dzygminny 
i budzetu samorza,du wojew6dztwa 
pomorskiego. 

W pierwszym roku obowia,zywa
nia tych bilet6w, jako klucz rozlicze
niowy podziatu przychod6w pomiE?
dzy organizatorami komunalnego 
transportu zbiorowego przyjE?tO pro
porcjE? pracy przewozowej mierzonej 
liczba, wozokilometr6w realizowa
nych na obszarze Metropolii Zatoki 
Gdanskiej przez poszczeg61nych or
ganizator6w: 
o ZTM w Gdansku - 58%, 
0 ZKM w Gdyni - 38%, 
0 MZK w Wejherowo - 4%. 

W odniesieniu do kolejowo-ko
munalnych bilet6w metropolitalnych 
zatozono podziat przychod6w po
miE?dzy SKM (p6zniej r6wniez PR) 

ZKM MZK SKM PR 
w Gdyni Wejherowo 

1.22 0,16 1.38 0,02 
1,35 0,05 1,33 0,00 

1,37 0,05 
1.33 0,03 

1,86 1.55 0,00 
1,81 1.35 0,00 

1.11 1,44 0,00 
1.86 1.59 0,00 

1,24 0,08 
1,40 0,18 

i organ izator6w komunikacj i komu
nalnej w proporcji odpowiednio : 60% 
i 40% oraz podziat pomiE?dzy orga
nizator6w komun ikacji komunalnej 
kwoty przypadaja,cej dla nich w pro
porcji jak w przypadku komunalnych 
bilet6w metropolitalnych . Natomiast 
podziat przychod6w z kolejowo-ko
munalnego bi letu zapewniaja,cego 
mozliwos6 realizacji przejazd6w po
cia,gami oraz pojazdami komunalne
go transportu zbiorowego pozosta
ja,cymi w gestii jednego organizato
ra nastE?powat w proporcj i: 60% dla 
SKM i 40% dla organizatora komu
nalnego. 

Ceny bilet6w metropolitalnych 
zostaty okreslone na poziomie niz
szym niz suma cen bi let6w poszcze
g61nych organizator6w i operator6w 
wchodza,cych w sktad wsp61nego bi
letu . Zostaty one ustalone p rzy 
uwzgiE?dnieniu : prognozy dotycza,cej 
zmiany popytu na ustug i miejskiego 
transportu zbiorowego, zmiany za
chowan komunikacyjnych, sity na
bywczej mieszkanc6w metropo lii, cen 
bilet6w obowia,zuja,cych u poszcze
g61nych organizator6w i operator6w 
miejskiego transportu zbio rowego 



oraz mozliwosci dofinansowania do
datkowej, zintegrowanej oferty taryfo
wo-biletowej z budzet6w gmin i samo
rzqdowego wojew6dztwa. 

Na tej podstawie dla pierwszego 
roku integracji taryfowo-biletowej 
przyj~to nast~pujqce kwoty doptat 
budzetowych: 
ii poszczeg61ne gminy: 3 zt na miesz

kanca rocznie dla organizatora ko
munalnego transportu zbiorowego 
na swoim obszarze (w przypadku 
zatrudniania dw6ch organizator6w 
podziat kwoty doptat nast~powat 
proporcjonalnie do liczby organizo
wanych wozokilometr6w na obsza
rze danej gminy) , 

* wojew6dztwo : 2 zt na mieszkanca 
obszaru obj~tego integracjq rocz
nie dla SKM. 
W odniesieniu do kolejnych lat re

alizacji projektu wsp61nego biletu 
przyj~to zatozenie , ze podziat przy
chod6w ze sprzedazy bilet6w metro
politalnych pomi~dzy organizatorami 
miejskiego transportu zbiorowego na
st~powac b~dzie na podstawie badan 
marketingowych ich wykorzystania . 
W tabelach 1 i 2 przedstawiono wyni
ki takich badan z 2012 r. lnformacje 
dotyczqce zakresu podmiotowego wy
korzystania bilet6w metropolitalnych 
na obszarze Metropolii Zatoki Gdan
skiej oraz liczby przejazd6w realizo
wanych na podstawie tych bilet6w 
umozl iwiajq okreslanie doptaty jed
nostkowej do kazdego rodzaju biletu 
dla kazdego z organizator6w, rekom
pensujqcej im utracone przychody 
w relacj i do cen ich wtasnych bilet6w. 

Komunalny transpo rt zb iorowy 
jest finansowany z przychod6w ze 
sprzedazy bilet6w oraz ze srodk6w 
publicznych pochodzqcych z budze
t6w gminnych . W celu wprowadze
nia zintegrowanej oferty taryfowo
biletowej na obszarze Metropoli i Za
toki Gdanskiej gminy zdecydowaty 
si~ na utworzenie zwiqzku mi~dzy
gminnego, kt6ry emituje i dystrybuuje 
wsp61ne bilety oraz dokonuje rozl i
czen polegajqcych na podziale przy
chod6w z tych bilet6w oraz dodat
kowych srodk6w, kt6re stanowiq re
kompensat~ z tytutu upustu cenowe
go stosowanego przy ustalaniu cen 
bilet6w zintegrowanych . Refundacja 
ta za posrednictwem zwiqzku nast~ 
puje z budzet6w gmin . Natomiast 
w odniesieniu do przewoz6w kole
jowych zwiqzek rozlicza przychody 

UTOBUSY 

ze sprzedazy kolejowo-komunalnych 
bilet6w metropol italnych , a z budzetu 
U rz~du Marszatkowski ego przycho
dy te sq uzupetniane o kwoty rekom
pensujqce utracone przychody w na
wiqzaniu do cen bilet6w wtasnych 
operator6w kolejowych oraz ze 
wzgl~du na brak mozliwosci ubiega
nia si~ przez tych operator6w o re
fundacj~ utraconych przychod6w ze 
Skarbu Panstwa z tytutu honorowa
nia w swoich pociqgach ustawowych 
uprawnien do przejazd6w bezptat
nych i ulgowych . 

W kontekscie integracji taryfowo
biletowej nalezy takze zwr6ci6 uwa
g~ na r6znice wyst~pujqce w komu
nalnym transporcie zbiorowym 
i transporcie kolejowym w zakresie 
fiskalizacji przychod6w ze sprzeda
zy bilet6w. w transporcie komunal
nym nie ma koniecznosci fiskal izacji 
przychod6w. Natomiast w transporcie 
kolejowym istnieje obowiqzek fiska
lizacj i w celu uzyskania refundacj i 
utraconych przychod6w z tytutu ho
norowania ustawowych uprawnien 
do przejazd6w bezptatnych i ulgo
wych. W rezultacie tylko w transpor
cie kolejowym stosowane Sq urzq
dzenia zapewniajqce fiskal i zacj~ 

przychod6w. 

Zakonczenie 
Problematyka integracji taryfowo

bi letowej komunalnego transportu 
zbiorowego dotyczy powiqzanych ze 
sobq obszar6w, obstugiwanych jedno
czesnie przez co najmniej dw6ch or
ganizator6w w sytuacj i, gdy ich oferty 
Sq wzg l~d em sieb ie substytucyjne 
i/ lub komplementarne. Ponadto inte
gracja taryfowo-bi letowa moze obej
mowac nie tylko sam transport komu
nalny, ale r6wniez transport kolejowy 
i reg ionalny. Wprowadzenie zintegro
wanych bilet6w stanowi istotne uta
twienie dla pasazer6w. lntegracja ta
ryfowo-biletowa powinna zwi~kszyc 
atrakcyjnosc transportu miejskiego 
z punktu widzenia pasazera, umozli
wiajqC w zaleznosci od stopnia za
awansowania integracji : 
0 optymalizacj~ wydatk6w na ustugi 

transportu miejskiego, 
0 ograniczen ie czasu potrzebnego 

na zakup bi let6w r6znych organi
zator6w, 

0 realizacj~ przejazd6w i zmian~ 
srodka transportu na podstawie 
jednego bi letu , 

ransportowe 

0 korzystanie z oferty przewozowej 
wszystkich organizator6w na wsp61-
nie obstugiwanych odcinkach, 

0 zakup bilet6w w punktach sprzeda
zy wszystkich organizator6w trans
portu miejskiego. 
W rezultacie nastqp ic moze 

zwi~kszenie wykorzystania transpor
tu zbiorowego jako alternatywy dla 
podr6zy real izowanych samochoda
mi osobowymi . 

Na przyktadzie Metropolii Zatoki 
Gdanskiej mozna stwierdzic , ze naj
wi~kszq trudnosc w procesie integra
cj i stanowi ujedno licenie wykazu 
grup os6b uprawnionych do przejaz
d6w bezptatnych i ulgowych. Skom
plikowanym zagadnien iem jest tak
ze wyb6r odpowiedniego systemu 
taryfowego i sposobu konst rukcji 
samej taryfy oraz mechan izmu finan
sowania z integrowanych ustug . 
Przyj~te w Metropolii Zatoki Gdan
skiej rozwiqzan ia pokazujq, ze moz
na uzyskac wymierne efekty wyn ika
jqce z integracji taryfowo-biletowej 
stuzqce realizacji cel6w polityki 
transportowej i spotecznej . 
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