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Wprowadzenie
W rozwiniętej gospodarce rynkowej wzrasta świado-

mość przedsiębiorstw, że możliwość osiągnięcia sukce-
su uzależniona jest przede wszystkim od klientów. Trwa
ewolucja koncepcji marketingowych, w których coraz
większą uwagę zwraca się na odpowiednie zarządzanie
klientami oraz tworzenie relacji pomiędzy przedsiębior-
stwami a klientami.1  Podkreśla się w tych koncepcjach
znaczenie lojalności klientów dla tworzenia wartości
przedsiębiorstwa.2  Marketing staje się działaniem inte-
grującym wszystkie podejmowane w przedsiębiorstwie
decyzje i działania dotyczące obsługiwanego rynku. Po-
znanie zachowań konsumenckich staje się warunkiem
dostosowania oferty przedsiębiorstwa do potrzeb i ocze-
kiwań klientów oraz długoterminowego rozwoju przed-
siębiorstwa.

Badania konsumentów nie są domeną wyłącznie or-
ganizacji nastawionych na zysk. Ich realizacja jest rów-
nież niezbędna w takich sferach działalności gospodar-
czej jak komunikacja miejska. W komunikacji miejskiej
jednym z podstawowych obszarów badawczych są za-
chowania komunikacyjne.

Punktem wyjścia badań zachowań komunikacyjnych
jest określenie podziału zadań przewozowych między ro-
dzaje i środki transportu. Identyfikacja zachowań komu-
nikacyjnych polega także na badaniu sposobów realiza-
cji podróży miejskich. Zakres takich badań obejmuje naj-
częściej poszczególne fazy realizacji podróży, tj.: dojście
do przystanku, oczekiwanie na pojazd, jazdę, przesiad-
ki, odejście z przystanku do miejsca docelowego. Czas
podróży, określony przez czasy trwania poszczególnym
etapów oraz złożoność procesu realizacji podróży deter-
minują, w odczuciu pasażerów, poziom jakości świad-
czonych usług. Wyniki badań sposobów realizacji pod-
róży miejskich powinny stanowić podstawę do podejmo-
wania decyzji o kształcie oferty przewozowej. Jej pod-
stawowym elementem jest sama usługa przemieszcza-
nia. Znajomość zachowań komunikacyjnych w połącze-
niu z informacjami charakteryzującymi preferencje i ocze-
kiwania mieszkańców dotyczące pożądanych cech usług,
wyznaczają sposób kształtowania oferty przewozowej
i ewentualny zakres niezbędnych zmian. Dzięki tym in-
formacjom można profilować usługę komunikacyjną sta-
nowiącą podstawowy instrument marketingowego od-
działywania na rynek.

Dzięki wynikom badań marketingowych można rów-
nież kształtować ceny usług przewozowych, które są
obok samej usługi przemieszczania drugim najważniej-
szym instrumentem marketingowym. Możliwość marke-
tingowego kształtowania cen w komunikacji miejskiej jest
ograniczona względami wynikającymi z polityki społecz-
nej i transportowej, realizowanymi przez władze publicz-
ne za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Zaspokajanie

na minimalnym – oczekiwanym przez mieszkańców – po-
ziomie potrzeb przewozowych, niezależnie od ich statu-
su materialnego i miejsca zamieszkania na obszarach
zurbanizowanych, jest obowiązkiem władzy publicznej
wynikającym z przepisów prawa. Prowadzenie polityki
transportowej zrównoważonego rozwoju, zapobiegają-
cej niekontrolowanemu wzrostowi motoryzacji indywidu-
alnej jest powszechnym działaniem w miastach i w kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej. W obu wymienio-
nych działaniach cena usługi komunikacyjnej spełnia rolę
instrumentu interwencji państwa na rynku usług komuni-
kacji miejskiej. W Polsce ceny usług komunikacji miej-
skiej są cenami urzędowymi. Poziom i strukturę cen za-
twierdzają władze samorządowe odpowiedzialne za or-
ganizowanie transportu lokalnego.

Funkcjonowanie cen urzędowych w komunikacji miej-
skiej nie wyklucza jednak ich marketingowego charakte-
ru. Warunkiem dostosowania poziomu i struktury cen do
oczekiwań mieszkańców jest realizacja badań marketin-
gowych preferencji i zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców oraz umiejętna analiza wyników tych badań.
Należy ponadto pamiętać, że cena usług komunikacji
miejskiej poza funkcją instrumentu interwencji władzy pu-
blicznej i funkcją marketingową, realizuje przede wszyst-
kim funkcję przychodową. W tym zakresie, w warunkach
planowania budżetowego, wyniki badań marketingowych
pozwalają istotnie zmniejszyć niepewność założeń
budżetowych, w sytuacji wprowadzania istotnych zmian
w rodzaju lub strukturze taryfy.

Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski

Wykorzystanie wyników badań marketingowych zachowań komunikacyjnych
w kształtowaniu systemów taryfowych komunikacji miejskiej

Rys. 1. Rys. 1. Rys. 1. Rys. 1. Rys. 1. Obszar objęty działalnością Metropolitalnego Związku Ko-
munikacyjnego Zatoki Gdańskiej                               Źródło: www.mzkzg.org
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Cel i metodologia badań zachowań
komunikacyjnych zrealizowanych przez
MZKZG

Zadaniem utworzonego w lipcu 2007 r. Metropolital-
nego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej jest
integracja komunikacji miejskiej na obszarze 13 gmin –
członków związku (rys. 1). Najważniejszym celem związ-
ku – już zrealizowanym – było wprowadzenie wspólnego
biletu obowiązującego w pojazdach trzech organizato-
rów komunalnych i w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej.
W kolejnym etapie MZKZG podejmie próbę ujednolice-
nia taryfy obowiązującej w komunikacji komunalnej. Obo-
wiązująca na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej tary-
fa powinna się charakteryzować:
o założonym poziomem przychodowości;
o prostotą funkcjonalną;
o możliwością łatwej modyfikacji w dostosowaniu do pre-

ferencji największych segmentów rynku;
o marketingowymi relacjami cen między poszczególny-

mi rodzajami biletów, w tym rabatami dla osób korzy-
stających w największym zakresie z usług;

o korespondencyjnością wybranych biletów;
o zróżnicowaniem cen za usługi o odmiennym standardzie.

Zrealizowane pod koniec 2007 r. przez MZKZG bada-
nia marketingowe zachowań transportowych mieszkań-
ców metropolii pozwalają na zmniejszenie stopnia nie-
pewności podejmowanych decyzji operacyjnych i stra-
tegicznych dotyczących wspólnej taryfy. Celem badań
była identyfikacja sposobów realizacji podróży wewnątrz
metropolii realizowanych środkami transportu zbiorowe-
go. W pierwszym etapie badania przeprowadzono w pół-
nocno-zachodniej części metropolii, obejmującej: Gdy-
nię, Kosakowo, Redę, Rumię, Sopot, Szemud, Gminę
Wejherowo, Wejherowo i Żukowo. W drugim etapie (je-
sień 2008 r.) badania zostaną zrealizowane na obszarze
Gdańska, Kolbud, Gminy Pruszcz Gdański, Pruszcza
Gdańskiego i w pociągach SKM.

Wyniki badań I etapu pozwoliły na scharakteryzowa-
nie podróży transportem zbiorowym przez pryzmat:
k czasu trwania podróży;
k liczby przejazdów realizowanych w ramach jednej pod-

róży;
k liczby przesiadek;
k kosztu podróży ponoszonego przez pasażera;
k przychodów jednostkowych z podróży dla komunal-

nych organizatorów transportu zbiorowego.
Badania prowadzone były metodą wywiadu standa-

ryzowanego w pojazdach komunikacji miejskiej. Pasa-
żerowie, z którymi przeprowadzono wywiady zostali do-
brani metodą kwotową proporcjonalnie do struktury po-
pytu według kryteriów: płci i wieku. Liczba wywiadów
została dobrana proporcjonalnie do liczby podróży re-
alizowanych w poszczególne dni tygodnia i w poszcze-
gólnych porach dnia. Liczebność próby pozwoliła osza-
cować badane parametry z błędem nieprzekraczającym
3% w odniesieniu do całego badanego obszaru, nato-
miast w stosunku do obszaru poszczególnych gmin
z błędem od 2,7 do 6,5% w zależności od gminy i dnia
tygodnia.

Etap realizacji badań, na który złożyło się przeprowa-
dzenie wywiadów w pojazdach, identyfikacja czasów

jazdy poszczególnych faz podróży oraz wpisanie danych
do komputerowej bazy danych powierzono firmie badaw-
czej wybranej w procedurze przetargowej. Projekt i me-
todologię badań oraz redukcję, przetworzenie i analizę
danych opracowali i zrealizowali pracownicy MZKZG. Fir-
ma ta przeprowadziła także kontrolę jakości realizacji
badań wykonanych przez zewnętrzną firmę badawczą.

Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego
artykułu poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki
badań charakteryzujące podróże na obszarze objętym
badaniem w dniu powszednim.

Wyniki badań zachowań
komunikacyjnych dla warunków dnia
powszedniego

Strukturę podróży w dniu powszednim przedstawio-
no na rys. 2. Najwięcej podróży zostało realizowanych
w czasie nieprzekraczającym 15 min, licząc od wejścia
do pierwszego pojazdu i wyjścia z ostatniego pojazdu,
z którego pasażer korzystał w realizacji danej podróży.

Analiza statystyczna pozwoliła ponadto stwierdzić, że:
Z minimalny czas podróży wyniósł 1 min;
Z czas 25% podróży nie przekroczył 10 min;
Z czas 50% podróży nie przekroczył 19 min;
Z czas 75% podróży nie przekroczył 31 min;
Z maksymalny odnotowany czas podróży wyniósł

141 min.
Średni, zidentyfikowany na podstawie czasów jazdy

i czasów przesiadek, czas podróży w dniu powszednim
wyniósł 22 min. Średni czas podróży podawany przez
pasażerów wyniósł 25 min. Dłuższy przeciętny czas pod-
róży oszacowany przez pasażerów na podstawie subiek-
tywnej oceny jest zrozumiały w sytuacji wydłużania się

Rys. 2. Rys. 2. Rys. 2. Rys. 2. Rys. 2. Struktura podróży według czasu realizacji w dniu powsze-
dnim        Źródło: Badania marketingowe MZKZG z 2007 r.

Rys. 3. Rys. 3. Rys. 3. Rys. 3. Rys. 3. Struktura podróży według liczby przejazdów w dniu powsze-
dnim        Źródło: Badania marketingowe MZKZG z 2007 r.
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rzeczywistego czasu podróży w sto-
sunku do rozkładowego na skutek
kongestii oraz ze względu na tenden-
cję do zawyżania rzeczywistych cza-
sów jazdy i przesiadek w określonych
relacjach.

Jedna podróż składała się prze-
ciętnie z 1,32 przejazdów. Strukturę
podróży według liczby przejazdów
przedstawiono na rys. 3.

Wyraźnie dominują podróże bez-
pośrednie – bez przesiadek (70%
ogółu podróży). Około 1/3 podróży
jest realizowana z jedną przesiadką.
Udział podróży realizowanych
z dwiema i trzema przesiadkami wy-
nosi odpowiednio 2,3% i 0,1%.

Zależności pomiędzy liczbą prze-
siadek i czasem trwania podróży
przedstawiono w tabeli 1.

Podróże z jedną przesiadką do-
minują w podróżach realizowanych
w czasie do 30 min. W podróżach,
których czas realizacji wynosi powy-
żej 30 min dominują podróże z dwie-
ma przesiadkami, przy czym w pod-
różach realizowanych w czasie po-
wyżej 60 min wyraźnie wzrasta licz-
ba przesiadek.

Przeciętny koszt podróży dla pa-
sażera wyniósł w dniu powszednim
1,47 zł, w tym dla pasażerów podró-
żujących na podstawie biletów:
v jednorazowych normalnych: 2,62 zł;
v jednorazowych ulgowych: 1,27 zł.

Wartości jednostkowe przycho-
dów i kosztu przejazdu ponoszone-
go przez pasażera, odnoszące się
do biletów okresowych określono
na podstawie agregatów, sprowa-
dzając wartości różnych okreso-
wych biletów normalnych i ulgo-
wych do wartości przeciętnych. Taki
sposób postępowania był koniecz-
ny ze względu skomplikowany sys-
tem przeliczeń oraz na brak danych
dotyczących wartości jednego
przejazdu realizowanego na pod-
stawie biletów okresowych MZK
Wejherowo. Posłużono się w tym
wypadku wynikami badań marke-
tingowych prowadzonych cyklicz-
nie przez ZKM w Gdyni, sprowadza-
jąc jednostkowe wartości biletów
okresowych normalnych i ulgowych
do przeciętnych wartości zagrego-
wanych, z uwzględnieniem różnych
wartości jednostkowych biletów
okresowych występujących w po-
szczególnych gminach.

Przewoźnicy komunalni uzyskują
przeciętny przychód z jednej podró-
ży na poziomie 1,36 zł. Pozostałe
11 gr przypada na opłacenie przejaz-
dów zrealizowanych transportem
zbiorowym niekomunalnym, tj. SKM,

PKP Przewozy Regionalne i PKS. Roz-
piętość przychodu dla przewoźników
komunalnych z jednej podróży zawie-
ra się w przedziale: 0,48-8,50 zł. Roz-
piętość kosztów jednej podróży po-
noszonych przez pasażera zawiera
się w przedziale: 0,48-8,60 zł.

Przeciętny koszt jednego przejaz-
du dla pasażera wynosi 1,15 zł. Prze-
ciętny przychód z jednego przejaz-
du dla przewoźników komunalnych
wynosi 1,09 zł.

Porównanie przeciętnych przy-
chodów z jednej podróży uzyskiwa-
nych przez przewoźników komunal-
nych oraz przeciętnych kosztów
z jednej podróży dla pasażera w za-
leżności od czasu trwania podróży
przedstawiono w tabeli 2.

Przyjmując podróże z przedziału
do 15 min za bazowe, przeciętny
koszt podróży jaki ponosi pasażer
wzrasta w kolejnych przedziałach
czasowych w stosunku do przedzia-
łu bazowego odpowiednio o: 18%,
69% i 244%.

Wyniki badań pozwoliły także zi-
dentyfikować różnice w sposobach
realizacji podróży w przekroju po-
szczególnych miast i gmin (tabe-
le 3 i 4).
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Poza identyfikacją i charaktery-
styką podróży realizowanych przez
pasażerów komunikacji miejskiej, wy-
niki badań zachowań komunikacyj-
nych umożliwiają przeprowadzenie
symulacji, pozwalających na określe-
nie skutków finansowych w wyniku
wprowadzenia zmian w rodzaju lub
strukturze taryfy.

Podróże poddane badaniu w I eta-
pie obejmowały sieć komunikacyjną
Zarządu Komunikacji Miejskiej
w Gdyni i Miejskiego Zakładu Komu-
nikacyjnego w Wejherowie. Obaj or-
ganizatorzy stosują taryfę jednolitą
i strefową. Taryfa jednolita obowiązu-
je na obszarze jednego miasta (gmi-
ny). Taryfa strefowa obowiązuje przy
przekraczaniu granicy strefy taryfo-
wej. W warunkach Metropolii Zatoki
Gdańskiej najczęściej jest to granica
administracyjna miast (gmin).

Punktem odniesienia dla symula-
cji była taryfa odcinkowa czasowa
stosowana przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Gdańsku.

Przeprowadzając analizę przy-
chodów dla warunków określonych
przez odcinki taryfy czasowej, stwier-
dzono, że wartość przychodów
z podróży realizowanych w poszcze-
gólnych przedziałach czasowych
przy obowiązujących taryfach ZKM
w Gdyni i MZK w Wejherowie wynio-
sła w odniesieniu do biletów jedno-
razowych normalnych:
o dla przedziału do 15 min – 2,18 zł

(według taryfy czasowej – 2,00 zł);
o dla przedziału od 16 do 45 min -

3,00 zł (według taryfy czasowej –
2,80 zł);

o dla przedziału od 46 do 60 min –
3,94 zł (według taryfy czasowej –
4,20 zł).
Analogiczna analiza przeprowa-

dzona dla biletów ulgowych pozwa-
la stwierdzić, że wartości te wynoszą:
Z dla przedziału do 15 min – 1,08 zł

(według taryfy czasowej – 1,00 zł);
Z dla przedziału od 16 do 45 min -

1,42 zł (według taryfy czasowej –
1,40 zł);

Z dla przedziału od 46 do 60 min –
1,96 zł (według taryfy czasowej –
2,10 zł).
Porównując łączne przychody

osiągane w warunkach obowiązują-
cych taryf (jednolitej i strefowej), oraz
biorąc jako punkt odniesienia taryfę
czasową, zbadano rezultaty finanso-
we wprowadzenia taryfy czasowej

w zakresie biletów jednorazowych,
w warunkach realizowania podróży
w północno-zachodniej części metro-
polii.

Przyjęcie na badanym obszarze
taryfy czasowej obowiązującej obec-
nie w Gdańsku mogłoby spowodo-
wać zmniejszenie przychodów ze
sprzedaży biletów jednorazowych
normalnych i ulgowych odpowiednio
o 6% i 4%, przy założeniu, że pasa-
żerowie kasowaliby bilety zgodnie
z obowiązującymi w taryfie czasowej
tabelami czasów jazdy.

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że przeprowadzone przez
ZKM w Gdyni w 1997 r. podobne ba-
dania wykazały, że wprowadzenie
wówczas w Gdyni taryfy czasowej
mogłoby spowodować zmniejszenie
przychodów ze sprzedaży biletów
jednorazowych o około 12%.3

Podsumowanie
Wyniki badań marketingowych

zachowań komunikacyjnych powin-
ny stanowić podstawę podejmowa-
nia decyzji dotyczących kształtowa-
nia oferty przewozowej. Dostarczają
one informacji charakteryzujących
podróże transportem zbiorowym, ta-
kich jak czas trwania podróży, liczba
przejazdów realizowanych w ramach
jednej podróży, liczba przesiadek.
Dzięki tym informacjom można prze-
prowadzić analizę ekonomiczną po-
zwalającą określić m.in. koszty pod-
róży z punktu widzenia pasażera
i przychody dla organizatorów trans-
portu zbiorowego związane z reali-
zowanymi przez pasażerów podróża-
mi i w konsekwencji efektywność
ekonomiczną stosowanych rozwią-
zań taryfowych. Na podstawie wyni-
ków badań można ponadto określić
rozbieżność między określeniem
standardów jakości usługi komunika-
cji miejskiej przez organizatora a rze-
czywistym poziomem jakości usługi
dostarczonej pasażerom determinu-
jącym stopień spełnienia postulatów
przewozowych. Przedstawione w ni-
niejszym artykule przekroje analizy
stanowią tylko wybrane przykłady
możliwości wykorzystania wyników
przeprowadzanych badań.

Wyniki badań marketingowych
zachowań komunikacyjnych są
szczególnie przydatne przy modelo-
waniu systemu taryfowego komuni-
kacji miejskiej. Już na przykładzie

pierwszej części badań przeprowa-
dzonych w Metropolii Zatoki Gdań-
skiej można szczegółowo porówny-
wać efektywność występujących na
poszczególnych obszarach taryf: jed-
nolitej i strefowej z taryfą odcinkową
czasową. Ma to szczególne znacze-
nie w sytuacji dążenia do zintegro-
wania taryfy na obszarze 13 miast
i gmin tworzących metropolię oraz
w procesie określania skutków eko-
nomicznych wprowadzenia wspólnej
taryfy dla budżetów poszczególnych
gmin uczestniczących w procesie in-
tegracji.

Na podstawie wyników badań za-
chowań komunikacyjnych można po-
dejmować decyzje dotyczące ele-
mentów marketingu-mix. Dwa z nich
(usługa i cena) są ściśle ze sobą sko-
relowane, bowiem taryfa za usługi ko-
munikacji miejskiej nie może być
ustalana w oderwaniu od jakości ofe-
rowanych usług. Szczególnie jeżeli
jakość i ceny komunikacji miejskiej
porównywane są z jakością i cenami
komunikacji indywidualnej. W tym
kontekście wyniki badań pozwalają
organizatorowi optymalizować tary-
fę komunikacji miejskiej z punktu wi-
dzenia efektywności ekonomicznej
systemu komunikacji miejskiej, wa-
runkowanej oczekiwaniami władz sa-
morządowych w zakresie realizacji
polityki transportowej.
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