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20 lat Komunikacyjnego Związku Komunalnego
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Wojciech Rymarczyk

Rok 2011 jest dla Komunikacyjnego Związku Ko-
munalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
wyjątkowy. 30 grudnia minie dwadzieścia lat od uzy-
skania osobowości prawnej przez jeden z najstar-
szych1  i największych2  w Polsce związków między-
gminnych. Przy tej okazji warto przyjrzeć się bliżej hi-
storii powstania i ewolucji Związku – organizatora pu-
blicznego transportu zbiorowego, który zapewnia jego
funkcjonowanie w prawie całej aglomeracji górnoślą-
skiej, przewożąc dziennie blisko milion pasażerów na
345 liniach autobusowych i 25 liniach tramwajowych.

Lata 1951-1991
Bezpośrednim poprzednikiem KZK GOP było

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, któ-
re funkcjonowało od 27 lutego 1951 r. do 30 wrześ-
nia 1991 r. Do podstawowych zadań WPK należało
m.in.: organizowanie usług przewozu osób z zacho-
waniem sprawnej i regularnej komunikacji zbioro-
wej na terenie województwa katowickiego, dystry-
bucja biletów, utrzymanie w stałej zdolności eks-
ploatacyjnej posiadanych środków przewozowych,
obiektów i urządzeń komunikacyjnych. Tak sformu-
łowane cele działalności WPK oraz okres, w jakim
przedsiębiorstwo funkcjonowało, wskazywać by
mogły na wysoki stopień integracji komunikacji
publicznej w ówczesnym województwie katowickim.
Nic bardziej mylnego. Pomimo licznych prób wpro-
wadzenia skoordynowanych tras i rozkładów jazdy
oraz przepisów taryfowych, wspólnych dla komu-
nikacji organizowanej przez WPK, Polskie Koleje
Państwowe i Państwową Komunikację Samocho-
dową a także sporządzeniu kilku projektów integra-
cji tych podmiotów w wymienionych zakresach, pro-
ponowane rozwiązania nigdy nie weszły w życie.

Postanowieniem wojewody śląskiego z 29 sierp-
nia 2006 r. WPK zostało uznane za zlikwidowane
z dniem 31 marca 2006 r.

Zawiązanie i rejestracja KZK GOP
Przeprowadzona na początku ostatniej dekady

XX w. reforma administracji publicznej, doprowadziła
do zlikwidowania rad narodowych i reaktywowania
samorządu terytorialnego. Te nowe możliwości orga-
nizacyjne wprowadzała przede wszystkim ustawa
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(DzU 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.), której przepis
art. 64 ust. 1, w związku z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 4
pozwalał gminom tworzyć związki międzygminne
w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych,
do których zalicza się m.in. zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie lokalnego

transportu zbiorowego. Aby sprostać tym nowym wy-
zwaniom, jedenaście gmin aglomeracji górnośląskiej
zdecydowało się utworzyć Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
z siedzibą w Katowicach. Zgromadzenie Założyciel-
skie KZK GOP odbyło się 19 września 1991 r.
Do związku przystąpiły: Bobrowniki, Chorzów, Gie-
rałtowice, Katowice, Knurów, Mysłowice, Pyskowice,
Ruda Śląska, Siemianowice, Sosnowiec i Zabrze.

Uczestnicy Zgromadzenia Założycielskiego KZK
GOP upoważnieni do głosowania przyjęli jedno-
głośnie Statut, a na pierwszego przewodniczącego
Zarządu wybrany został Jacek Stankowski, radny gmi-
ny Mysłowice, który zajmował to stanowisko do 1994 r.
Jego zastępcą został Jerzy Orenowicz, a skład Za-
rządu KZK GOP uzupełnili ponadto: Barbara Żmudziń-
ska, Piotr Juda i Roman Urbańczyk3. Pierwszym prze-
wodniczącym Zgromadzenia KZK GOP został Hen-
ryk Ptasznik, a na jego zastępców wybrano Wojcie-
cha Borońskiego i Romualda Mygę.

Zwieńczeniem wysiłków założycieli KZK GOP
było wpisanie związku w dniu 16 grudnia 1991 r. do
rejestru związków międzygminnych (pod pozycją
nr 46), prowadzonego wtedy przez Prezesa Rady Mi-
nistrów. Dwa tygodnie po tym wydarzeniu, w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Katowickiego
z 30 grudnia 1991 roku4 ogłoszony został Statut
KZK GOP. To właśnie z tą datą, na podstawie przepi-
su art. 68 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
KZK GOP nabył osobowość prawną, a tym samym
zyskał zdolność do bycia podmiotem praw i obowiąz-
ków w obrocie prawnym oraz zdolność do dokony-
wania we własnym imieniu czynności prawnych.

Trudne początki – lata 1992-1994
Pomimo powołania KZK GOP do życia z końcem

1991 r., do końca czerwca 1993 r. system komunika-
cji miejskiej w aglomeracji górnośląskiej był nadal ko-
ordynowany przez wojewodę katowickiego. Głównym
powodem takiego stanu był ciągle niezakończony
proces komunalizacji Przedsiębiorstw Komunikacji
Miejskiej, powstałych po podziale WPK w październi-
ku 1991 r. Już rok później liczba członków-uczestni-
ków KZK GOP wzrosła o ponad jedną trzecią. Do
Związku przystępowały kolejno: Dąbrowa Górnicza
i Świętochłowice, Pilchowice, Wojkowice i Będzin.
Na początku 1992 r. Zgromadzenie KZK GOP powzię-
ło uchwałę w sprawie określenia zasad polityki tary-
fowej5. Jedną z tych zasad było przyjęcie założenia
o konieczności pokrycia kosztów funkcjonowania ko-
munikacji zbiorowej dochodami taryfowymi na pozio-
mie 70%. Zdecydowano się też na wprowadzenie

preferencji cenowych dla biletów okresowych i wie-
lokrotnego użytku oraz postanowiono jednocześnie
dążyć do systematycznego ograniczania podmio-
towych ulg taryfowych. 1 marca 1993 r. władze wo-
jewódzkie doprowadziły do podziału stosowanego
systemu taryfowo-biletowego. Wyodrębniono dwa
podsystemy: tramwajowy – obejmujący linie komu-
nikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajo-
wej w Katowicach (PKT) oraz autobusowy – wspól-
ny dla wszystkich przedsiębiorstw komunikacji
miejskiej (PKM).

Reakcją na powyższe było zintensyfikowanie
działań organów KZK GOP mających na celu ustale-
nie jednolitych zasad zawierania umów z przewoźni-
kami, emisję i dystrybucję biletów oraz przejęcie kon-
troli nad systemem organizacji autobusowej na tere-
nie gmin członkowskich KZK GOP poprzez objęcie
tej komunikacji wspólną taryfą. Zadnie to zostało zre-
alizowane jeszcze w 1993 r. i zamiast kilkunastu osob-
nych biletów autobusowych wprowadzono jednolity
system taryfowy. Pomimo tego niewątpliwego sukce-
su, na wspólny bilet autobusowo-tramwajowy pasa-
żerowie KZK GOP musieli poczekać blisko siedem
lat – do marca 2000 r.

W 1993 r. z KZK GOP postanowiła wystąpić gmi-
na Pilchowice (Zgromadzenie KZK GOP przyjęło to
wystąpienie uchwałą nr IX/41/93 ze skutkiem na dzień
31 grudnia 1994 r.). Natomiast na początku 1994 r. ze
Związku wystąpiły kolejne gminy: Gierałtowice, Knu-
rów i Pyskowice. Z kolei w grudniu 1994 r. z KZK GOP
wystąpiła gmina Świętochłowice6. Powodem tego
była niekorzystna dla Świętochłowic metoda określa-
nia udziału w globalnym poziomie dotacji do usług
komunikacyjnych. Ten ujemny bilans został zminima-
lizowany przez przyjęcie do grona członków-uczest-
ników KZK GOP Sławkowa7 i Bytomia8.

1994 r. to przede wszystkim okres zmian orga-
nizacyjnych w KZK GOP, związanych z upływem
pierwszej kadencji samorządów gminnych i wyborami

Kampania informacyjna KZK GOP nt. zrów-
noważonego transportu
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nowych władz. Jedną z ważniejszych inicjatyw pod-
jętych w tym roku, stanowiących kontynuację polityki
komunikacyjnej KZK GOP, była próba zawarcia przez
KZK GOP porozumienia z Ministrem Transportu i Go-
spodarki Morskiej o przekazaniu Związkowi w formie
zadania zleconego realizacji i nadzoru nad między-
miastową komunikacją pasażerską w obrębie działa-
nia Związku9.

Dynamiczny rozwój – lata 1995-2003
30 czerwca 1995 r. dokonało się kolejne posze-

rzenie KZK GOP, tym razem o Chełm Śląski i Imielin,
które po wyodrębnieniu z gminy Mysłowice pozosta-
wały poza gronem gmin członkowskich KZK GOP. Na
tym samym posiedzeniu Zgromadzenia KZK GOP,
uchwalono również znaczącą zmianę Statutu. Zmia-
na ta była korzystna dla gminy Świętochłowice, która
zdecydowała się na powrót do KZK GOP. Ważną dla
KZK GOP datą jest także 1 stycznia 1997 r., kiedy to
w poczet gmin członkowskich Związku przyjęte zo-
stały Gliwice. W tym samym roku ponownie do Związ-
ku przystąpiły Knurów i Gierałtowice. Z kolei 20 czerw-
ca 1997 r. do Związku dołączyła gmina Siewierz, któ-
ra stała się pełnoprawnym członkiem KZK GOP
z dniem 1 stycznia 1998 r. Na posiedzeniu Zgroma-
dzenia KZK GOP w dniu 20 listopada 1998 r. zapadła
również decyzja o przyjęciu do związku gminy Ra-
dzionków, która rok wcześniej wyodrębniona została
z obszaru Bytomia.

KZK GOP kontynuował, rozpoczęte w 1993 r.,
działania mające na celu integrację komunikacji au-
tobusowej i tramwajowej w aglomeracji górnośląskiej.
Rezultatem prac członków Zarządu Województwa
Śląskiego i KZK GOP było wypracowanie założeń, któ-
re umożliwiły podpisanie w dniu 27 stycznia 2000 r.
porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa
Śląskiego a KZK GOP, na mocy którego Związkowi
powierzono organizację zintegrowanego systemu ko-
munikacji autobusowej i tramwajowej w aglomeracji
katowickiej. Dla pasażerów podpisanie porozumienia
oznaczało rozpoczęcie z dniem 1 lutego 2000 r. wza-
jemnego honorowania biletów jednorazowych KZK
GOP i PKT. Z kolei w dniu 1 marca 2000 r. na liniach
komunikacyjnych organizowanych przez KZK GOP
zaczął obowiązywać jeden, wspólny bilet autobuso-
wo-tramwajowy.

2003 r. przyniósł też zmianę na stanowisku
Przewodniczącego Zarządu KZK GOP. Z uwagi na

uzyskanie uprawnień emerytalnych przez przewod-
niczącego – Jerzego Śmiałka Zgromadzenie KZK
GOP uchwałą nr LXIII/17/2003 z dnia 7 listopada
2003 r. przyjęło jego rezygnację z funkcji przewodni-
czącego Zarządu i odwołało go z tej funkcji z dniem
31 grudnia 2003 r.

Nowe wyzwania – lata 2004-2011
Nowym Przewodniczącym Zarządu KZK GOP,

z dniem 1 stycznia 2004 r., został Roman Urbań-
czyk10, który funkcję tę sprawuje nieprzerwanie do
dnia dzisiejszego.

30 maja 2007 r. Minister Skarbu Państwa prze-
kazał KZK GOP 100% akcji Tramwajów Śląskich SA,
które to akcje uchwałą z dnia 27 maja 2008 roku Zgro-
madzenie KZK GOP przekazało dwunastu gminom11

należącym do Związku. Przekazanie to stało się pierw-
szym krokiem do rozpoczęcia prac remontowych
i modernizacji infrastruktury, która przewidywana jest
w co najmniej kilkuletniej perspektywie.

W dwa miesiące od przekazania gminom akcji
Tramwajów Śląskich SA, tj. w dniu 22 lipca 2008 r.
miało miejsce ostatnie jak do tej pory poszerzenie
Związku, kiedy to Zgromadzenie KZK GOP przyję-
ło do Związku gminy Pyskowice i Piekary Śląskie.
Oznacza to, że obecnie w skład KZK GOP wchodzi
dwadzieścia pięć gmin: Będzin, Bobrowniki, Bytom,
Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górni-
cza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knu-
rów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Pyskowice,
Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice,
Wojkowice i Zabrze.

Jednym z ostatnich, ważnych przedsięwzięć
podjętych przez KZK GOP było przystąpienie (w roli
lidera) do współfinansowanego ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-201312  projektu Śląskiej
Karty Usług Publicznych, którego pierwsza część
ma zostać sfinalizowana do końca lipca 2013 r.,
a część druga w ciągu 65 miesięcy od zakończenia
etapu pierwszego13.

Wdrożenie projektu Śląskiej Karty Usług Pu-
blicznych umożliwi ujednolicenie zasad pobie-
rania opłat za gminne usługi oraz płatności za
czynności administracyjne. Pozwoli na większą
integrację uczestników projektu, poprzez stwo-
rzenie wspólnego systemu wspomagającego za-
rządzanie instytucjami publicznych, co wpłynie
na wzrost potencjału konkurencyjnego aglome-
racji górnośląskiej.

Przypisy
1 KZK GOP był 46. zarejestrowanym związkiem mię-

dzygminnym w Polsce. Według stanu na dzień
30 czerwca 2011 r. KZK GOP zamyka pierwszą
trzydziestkę najstarszych związków międzygmin-
nych w Polsce (szesnaście związków międzyg-
minnych zarejestrowanych przed KZK GOP zo-
stało już wykreślonych z rejestru); http://
www2.mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=5.

2 Według rejestru związków międzygminnych, pro-
wadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komunikacyjny Związek Komunal-
ny z siedzibą w Katowicach, na dzień 30 czerwca
2011 roku, jest dziewiątym, co do wielkości związ-
kiem międzygminnym w Polsce (przy 224 zareje-
strowanych związkach międzygminnych); http://
www2.mswia.gov.pl/download.php?s=4&id=5.

3 Drogą głosowania Zgromadzenie przyjęło uchwałę
o dziewięcioosobowym składzie Zarządu KZK
GOP, ale na wniosek pierwszego przewodniczą-
cego Zarządu na Zgromadzeniu Założycielskim nie
powołano pełnego składu Zarządu, mając na uwa-
dze możliwość przystąpienia w najbliższym cza-
sie do KZK GOP innych zainteresowanych gmin.

4 Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 12, poz. 190.
5 Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr III/19/92

z dnia 21 stycznia 1992 r.
6 Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr XIV/25/94

z dnia 8 grudnia 1994 r.
7 Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr X/5/94 z dnia

24 marca 1994 r.
8 Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr XV/28/94

z dnia 30 grudnia 1994 r.
9 Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr XIV/26/94

z dnia 8 grudnia 1994 r.
10 Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LXIII/18/2003

z dnia 7 listopada 2003 r. i uchwała Zgromadzenia
KZK GOP nr LXIII/19/2003 z dnia 7 listopada 2003 r.

11 Akcje Tramwajów Śląskich SA zostały przekaza-
ne tylko tym gminom, przez które przebiegały
tramwajowe trakty komunikacyjne. I tak 9,5 mln
tych akcji zostało przekazanych gminom według
następujących proporcji: Bytom 14,6%, Chorzów
9,3%, Czeladź 0,9%, Dąbrowa Górnicza 6%, Gli-
wice 4,6%, Katowice 25,1%, Mysłowice 1%, Ruda
Śląska 5,2%, Siemianowice Śląskie 0,6%, Sosno-
wiec 14,8%, Świętochłowice 5,5%, Zabrze 12,4%.

12 Priorytet II, Społeczeństwo Informacyjne Działa-
nie 2.2, Rozwój elektronicznych usług publicz-
nych, nr projektu 789.

13 Część pierwsza – „wdrożenie systemu” - obejmuje
dostawę, wdrożenie i utrzymanie w okresie wdra-
żania systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”;
druga część obejmuje usługę „utrzymania syste-
mu”, która będzie świadczona w tzw. „okresie
trwałości Projektu” trwającym przez 65 miesięcy.

Objazdowa wystawa Muzeum Śląskiego or-
ganizowana wspólnie z KZK GOP

Plakat promujący Dzień bez Samochodu przy-
gotowany na konkurs ogłoszony przez KZK GOP
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Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ma
już 20 lat. Najnowsze lata działalności Związ-
ku są wszystkim doskonale znane. O wiele
trudniej przypomnieć sobie lata wcześniej-
sze, kiedy KZK GOP dopiero tworzył pod-
stawowe zasady swojego działania oraz kre-
ował mechanizmy funkcjonowania i rozwo-
ju systemu komunikacyjnego w aglomera-
cji katowickiej. W artykule przedstawiono
najważniejsze zagadnienia pierwszego dzie-
sięciolecia działania KZK GOP. O tym, jak
istotne były to kwestie i jak trafne były pod-
jęte wówczas decyzje, świadczy fakt, iż usta-
nowione wówczas „kamienie milowe” w roz-
woju systemu publicznego transportu zbio-
rowego funkcjonują, z małymi korektami,
praktycznie do dziś, umożliwiając gminom
aglomeracji katowickiej wypełnianie we wła-
ściwy i efektywny sposób ich ustawowego
zadania własnego, jakim jest zaspokajanie
potrzeb społeczności lokalnej w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego.

Zamówienia publiczne – początki
Przez pierwsze lata funkcjonowania KZK

GOP nie było powszechnej regulacji usta-
wowej zamówień publicznych. Uchwalona
ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamó-
wieniach publicznych nie obejmowała po-
czątkowo jednostek samorządu terytorialne-
go (w pełni obowiązywać zaczęła dopiero
od 1 stycznia 1996 r.). Związek od samego
początku starał się jednak wykorzystywać
mechanizmy konkurencji przy wyborze wyko-
nawców usług. Patrząc z dzisiejszego punk-
tu widzenia, pierwsze umowy zawierane

z przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej
miały bardzo specyficzny charakter. Doty-
czyły one bowiem jedynie kwoty dotacji
przekazywanej poszczególnym operatorom
do wykonywanych przez nich usług przewo-
zowych. Tak więc, stosując unijny żargon
transportowy, były to typowe „umowy kosz-
tów netto”. Taki stan rzeczy trwał przez oko-
ło półtora roku, do końca czerwca 1993 r.
Rozwiązanie to było pozostałością po
uprzednio funkcjonującym systemie organi-
zacji i finansowania usług publicznego trans-
portu zbiorowego w aglomeracji katowickiej,
w którym przedsiębiorstwa same prowadzi-
ły dystrybucję i sprzedaż biletów (emitowa-
nych jednak przede wszystkim przez woje-
wodę katowickiego), a deficyt pomiędzy
dochodami biletowymi a całkowitymi kosz-
tami ich działalności pokrywany był z budże-
tu wojewody.

Taryfa i bilety
1 lipca 1993 r. KZK GOP wprowadził wła-

sny system taryfowo-biletowy. Odtąd środki
finansowe pozyskiwane ze sprzedaży biletów
oraz nakładania opłat dodatkowych (manda-
tów) zaczęły trafiać do jego budżetu. Zwią-
zek stał się w pełni odpowiedzialny za zagwa-
rantowanie przedsiębiorstwom komunikacji
miejskiej pokrycia całości kosztów operacyj-
nych, związanych z realizowanymi przez nich
usługami na liniach – wówczas jedynie auto-
busowych – komunikacji miejskiej. Jednocze-
śnie KZK GOP przejął od przedsiębiorstw ko-
munikacyjnych gestię w zakresie planowania
oferty przewozowej, w tym ustalania obowią-
zujących rozkładów jazdy.

Przewoźnicy i pierwsze przetargi
Usługi przewozowe na liniach komuni-

kacji miejskiej wykonywane były na począt-
ku lat 90. XX wieku głównie przez podmioty
należące do sektora własności publicznej,
funkcjonujące wówczas jeszcze w formie
przedsiębiorstw państwowych. Przewoźnicy
prywatni byli głównie podwykonawcami
dużych, państwowych przedsiębiorstw ko-
munikacji miejskiej. W połowie 1994 r.,
a więc zaledwie rok po zawarciu pierwszych
„pełnowymiarowych” umów na obsługę linii
komunikacyjnych, postanowiono w bezpo-
średni sposób wykorzystać mechanizmy
przetargowe przy doborze przedsiębiorstw
do obsługi linii komunikacji miejskiej. Na po-
czątku rynkową metodę wyboru operatorów
publicznego transportu zbiorowego stoso-
wano w przypadku nowo tworzonych połą-
czeń komunikacyjnych.

22 sierpnia 1994 r. powołano trzy pierw-
sze komisje przetargowe i ustalono warunki
przetargów na obsługę linii. Jedną z pierw-
szych linii będących przedmiotem postępo-
wania przetargowego ogłoszonego przez
KZK GOP była linia autobusowa nr 600,
uruchomiona w 1994 r. na trasie: Katowice
Dworzec PKP – Katowice Bogucice Osiedle
Kukuczki.

Infrastruktura
15 grudnia 1994 r. zdecydowano o utwo-

rzeniu Zespołu ds. Infrastruktury Technicz-
nej Systemu Komunikacyjnego GOP. Dotąd
infrastruktura przystankowa, obejmująca
znaki przystankowe D-15 oraz tabliczki z roz-
kładami jazdy, wykonywana była przez

KrKrKrKrKrzyzyzyzyzysztsztsztsztsztof Sobańskiof Sobańskiof Sobańskiof Sobańskiof Sobański
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29AUTOBUSY

komunalne Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej. Powodowało to zarówno zróżnico-
wanie układu graficznego informacji rozkła-
dowej, prezentowanej na przystankach po-
łożonych w różnych częściach obszaru dzia-
łania KZK GOP, jak też brak jednolitego wi-
zerunku samego słupka przystankowego ze
znakiem drogowym oznaczającym przysta-
nek. Co więcej, powszechnie funkcjonowa-
ło wówczas jeszcze wiele oznakowań stare-
go typu, na których znak przystankowy wy-
stępował w postaci okrągłej, żółtej tabliczki
z czerwoną obwódką oraz charakterystyczną
czerwoną literą „A” w centralnej części tar-
czy znaku. Odtąd Związek przejął nadzór nad
wyglądem infrastruktury przystankowej
i zaczął bezpośrednio zlecać wykonywanie
oznakowania przystanków autobusowych,
zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną do stoso-
wania koncepcją oznakowania przystanków
publicznego transportu zbiorowego KZK
GOP. Wówczas też na ulicach miast aglome-
racji zaczęły pojawiać się pierwsze, charak-
terystyczne granatowe znaki D-15 z symbo-
lem autobusu na białym polu oraz logo
Związku i napisem KZK GOP. O ile tablica
znaku przystankowego przez lata uległa nie-
wielkim zmianom, to stosowane konstrukcje
wsporcze oraz gabloty z rozkładem jazdy
przez lata ulegały istotnym przeobrażeniom
– od typowych, tradycyjnych słupków dla
znaków drogowych, aż po unikatowe rozwią-
zania, stosowane w jednostkowych przypad-
kach, np. jako rozwiązania prototypowe te-
stowane w warunkach intensywnej eksplo-
atacji w centralnych węzłach przystankowych
aglomeracji katowickiej.

Pełne wdrożenie przepisów
o zamówieniach publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych
zaczęła obligatoryjnie obowiązywać gminy
i związki międzygminne w dniu 1 stycznia 1996 r.
Mimo to Zarząd KZK GOP postanowił wpro-
wadzić w życie postanowienia ustawy już
wcześniej. Na początku lutego 1995 r. przy-
gotowano decyzję o pełnym wdrożeniu sys-
temu zamówień publicznych, a jeszcze
w marcu 1995 r. określono zasady przetargowe
dla nowo uruchamianych linii komunikacyjnych.

Dzięki temu, już w kwietniu 1995 r. możliwe
było powołanie komisji przetargowych, dzia-
łających zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych, których zadaniem był wybór
przewoźników do obsługi linii autobuso-
wych komunikacji miejskiej. Systematycz-
nie ogłaszano przetargi na nowe linie auto-
busowe oraz w przypadkach, kiedy dotych-
czasowi przewoźnicy nie byli w stanie za-
gwarantować dalszej obsługi linii już istnie-
jących. Pamiętać należy, że wówczas prze-
woźnicy komunalni masowo korzystali
z podwykonawców, którymi byli najczęściej
prywatni przewoźnicy, ale nierzadko rów-
nież przedsiębiorstwa Transgór i PKS. Kie-
dy duży przewoźnik komunalny tracił pod-
wykonawców, tracił również potencjał do
realizacji zadań przewozowych w dotych-
czasowym zakresie. KZK GOP dążył do
ograniczania zjawiska podwykonawstwa,
bowiem usługi przewozowe świadczone
były przez podmioty prywatne po znacznie
niższych kosztach, niż usługi dużych, pu-
blicznych firm, a podwykonawstwo nie wpły-
wało na ograniczenie wydatków ponoszo-
nych przez KZK GOP. Związek płacił bowiem
za usługę tyle samo, co w przypadku linii
obsługiwanej bezpośrednio przez PKM. To
właśnie PKM zarabiał na różnicy pomiędzy

niższym kosztem usługi wykonywanej przez
prywatnego przewoźnika a wysoką ceną
płaconą przez KZK GOP.

Strajki w PKM
Działania podejmowane przez Związek

nie zawsze były przychylnie przyjmowane
przez związki zawodowe działające w du-
żych, komunalnych przedsiębiorstwach ko-
munikacyjnych. Latem 1996 r. miał miejsce
duży protest przedsiębiorstw komunikacji
miejskiej działających na obszarze gmin KZK
GOP, który przybrał formę strajku. Żaden
z autobusów uczestniczących w strajku
przedsiębiorstw nie wyjechał na trasę. Zgod-
nie z powszechnie znanym porzekadłem, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło,
strajk stał się okazją do spontanicznego
wprowadzenia na linie autobusowe w aglo-
meracji katowickiej wielu przewoźników
prywatnych i pozakomunalnych (m.in. licz-
ne przedsiębiorstwa PKS), co przyczyniło się
do znacznej dywersyfikacji portfela zleceń ko-
munikacyjnych KZK GOP. Wskutek systema-
tycznie przeprowadzanych postępowań
przetargowych na obsługę linii, w ciągu kil-
ku lat umowy z KZK GOP podpisało ponad
trzydzieści przedsiębiorstw komunikacyjnych,
reprezentujących różne formy własności.
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Strajk nie zniechęcił Związku do syste-
matycznego stosowania przetargów jako
metody wyboru przedsiębiorstw do obsłu-
gi linii autobusowych. Jeszcze 27 sierpnia
1996 r. powołano kolejne komisje przetar-
gowe. Podkreślenia wymaga, że umowy za-
wierane wówczas z przewoźnikami nie miały
ograniczeń czasowych dotyczących okre-
su ich obowiązywania. Nie było żadnych
tego rodzaju obostrzeń w obowiązujących
wówczas przepisach ustawy o zamówie-
niach publicznych. Umowy zawierano zatem
na czas nieokreślony.

Historia lubi się powtarzać, tak było rów-
nież ze strajkami przedsiębiorstw komuni-
kacji miejskiej. 3 marca 1997 r. rozpoczął
się kolejny strajk, prawdopodobnie najwięk-
szy w historii funkcjonowania KZK GOP. Jed-
nym z zasadniczych problemów porusza-
nych przez strajkujących była metoda po-
działu środków publicznych przeznaczo-
nych na finansowanie inwestycji taborowych
w komunikacji miejskiej. Związkowcy z ko-
munalnych przedsiębiorstw przewozowych
przeciwstawiali się przekazywaniu środków
taborowych, zakupywanych ze specjalnego
funduszu zgromadzonego przez KZK GOP,
również przewoźnikom prywatnym świad-
czącym usługi na liniach organizowanych
przez Związek. I tym razem Związek wyszedł
ze strajku obronną ręką. Nie udało się bo-
wiem oponentom Związku zablokować
przekazywania środków na zakup nowego
taboru autobusowego wszystkim podmio-
tom wykonującym usługi przewozowe na
mocy umów zawartych z KZK GOP.

Udogodnienia dla pasażerów
i kolejne przetargi

Pierwszy niskopodłogowy autobus
jeżdżący na zlecenie KZK GOP na ulicach
aglomeracji pojawił się w r. 1995. Był to na-
leżący do Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej w Katowicach Jelcz (numer bocz-
ny 073), który kursował na linii numer 296
do szpitala w katowickiej dzielnicy Ochojec.
12 marca 1997 r. zdecydowano o koniecz-
ności wprowadzenia nowej metody prezen-
tacji pasażerom informacji o ofercie przewo-
zowej Związku. W tym dniu, zarządzeniem

Dyrektora Biura KZK GOP przesądzono
o wykonaniu na rzecz KZK GOP pierwszego
graficznego planu linii autobusowych.
Odtąd plany takie wydawane były systema-
tycznie, średnio co rok.

Nowe zadania
Stosunkowo długą historię mają także

działania KZK GOP, związane z dostosowy-
waniem oferty przewozowej do rzeczywi-
stych potrzeb transportowych mieszkańców
aglomeracji, a zarazem do możliwości
i oczekiwań finansowych gmin tworzących
Związek. 4 listopada 1996 r. powołano ko-
misję, której zadaniem było przygotowanie
dokumentu pt. Zasady optymalizacji układu
linii KZK GOP na obszarze objętym zasięgiem
ich obsługi. Opracowanie to zostało zleco-
ne po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym firmie zatrudniającej głównie
specjalistów z dziedziny publicznego trans-
portu zbiorowego, skupionych wokół kato-
wickiego wydziału Politechniki Śląskiej.

Kolejną istotną datą w działalności
Biura Związku był 15 maja 1997 r., kiedy
zakres działalności KZK GOP trwale po-
szerzono o zagadnienia związane z bie-
żącym śledzeniem i analizą koncepcji roz-
woju systemów publicznego transportu
zbiorowego w aglomeracjach europejskich
i światowych. Powołana wówczas Sekcja
ds. Badań i Rozwoju w skromny sposób za-
inicjowała bogate tradycje KZK GOP w wy-
tyczaniu i współkreowaniu nowoczesnych
rozwiązań w dziedzinie organizacji komu-
nikacji miejskiej i dzielenia się nimi z innymi
organizatorami publicznego transportu
zbiorowego.
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KZK GOP rozwijać zaczął marketingowe
mechanizmy kreowania usług transportu
zbiorowego. Powołanie służb marketingo-
wych umożliwiło organizację tych przedsię-
wzięć we własnym zakresie przez Biuro KZK
GOP. Czynności związane z bezpośrednim
gromadzeniem danych pierwotnych powie-
rzano za każdym razem grupie odpowiednio
wyselekcjonowanych ankieterów-pomiarowi-
czów, będących najczęściej studentami ślą-
skich szkół wyższych, współpracujących
z KZK GOP na podstawie zawartych umów-
zlecenia. Służby badań i rozwoju KZK GOP
prowadziły własne analizy badawcze dotyczą-
ce bardzo szerokich zagadnień związanych
z transportem miejskim. Ponadto, uczestni-
czyły w konferencjach naukowych i progra-
mach badawczych, organizowanych przez
krajowe i międzynarodowe instytucje zajmu-
jące się zagadnieniami publicznego transpor-
tu zbiorowego (Izba Gospodarcza Komuni-
kacji Miejskiej, Komisja Europejska, Między-
narodowe Stowarzyszenie Transportu Pu-
blicznego, Stowarzyszenie Transportu Euro-
pejskiego itp.). Na bieżąco analizowano wy-
dawnictwa naukowe oraz artykuły pojawiają-
ce się na łamach prasy fachowej.

Polityka taryfowa
1998 r. zapisał się w historii KZK GOP bar-

dzo istotną zmianą polityki taryfowej. Dotąd
cena biletów jednorazowych nie była zróżni-
cowana ze względu na pokonywaną odle-
głość podróży, a w oparciu o rodzaj linii ko-
munikacyjnej (inne ceny biletów obowiązywa-
ły na liniach zwykłych i przyspieszonych,
a inne – zazwyczaj wyższe o 50% od ceny
biletów na linie zwykłe – na liniach pospiesz-
nych i ekspresowych). Począwszy od 1 mar-
ca 1998 r. wprowadzono taryfę strefową.

Taryfa strefowa obowiązuje praktycznie
w niezmienionej formie do dziś, wymagając
od pasażera skasowania biletu o cenie ade-
kwatnej do liczby pokonywanych granic stref
taryfowych.

Identyfikacja wizualna
W czerwcu 1998 r. podjęto decyzję o ujed-

noliceniu systemu oznakowania liniowego
autobusów obsługujących komunikację
miejską KZK GOP. Wtedy to ogłoszono prze-
targ na dostawę informacyjnych tablic kierun-
kowych do autobusów komunikacji miejskiej.
Tablice kierunkowe KZK GOP sporządzone
zostały w oparciu o obowiązującą koncepcję
oznakowania poszczególnych elementów
obiektów komunikacji miejskiej, zakładającą
biało-granatową kolorystykę oznakowania li-
niowego oraz wykorzystanie znaku firmowe-
go (logotypu) i skrótu nazwy Związku, zarów-
no na czołowej (pod numerem linii), jak też
na tylnej stronie tablicy (po prawej stronie,
pod wykazem obsługiwanych przystanków).

Nowe oznakowanie liniowe KZK GOP po-
jawiło się na wszystkich liniach autobusowych
organizowanych przez Związek, a jego sto-
sowanie było rygorystycznie egzekwowane
przez służby kontrolne Biura Związku.

Zezwolenia na przewozy
Począwszy od lipca 1998 r. KZK GOP peł-

nił funkcję organu wydającego zezwolenia na
przewozy regularne, zgodnie z obowiązującą
wówczas ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o warunkach wykonywania krajowego drogo-
wego przewozu osób. KZK GOP wydawał ze-
zwolenia na przewozy regularne (równolegle
z innymi uprawnionymi organami) praktycznie
do czasu wejścia w życie nowej ustawy o trans-
porcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

Przetargi w kolejnych obszarach
działalności

Na początku lipca 1998 r. postanowiono
poddać przetargowej weryfikacji kolejny za-
kres usług świadczonych na rzecz Związku,
obejmujących tym razem wykonywanie in-
frastruktury związanej z informacją przystan-
kową na obszarze działania KZK GOP. Aby
nie ograniczać rynku zamówień udzielanych
w tym zakresie tylko do jednego wykonaw-
cy, cały obszar działania KZK GOP podzielo-
no na dwie strefy: część wschodnią i zachod-
nią. Zamierzenie powiodło się: zlecenia
KZK GOP dotyczące infrastruktury przystan-
kowej nie zostały zmonopolizowane przez
jednego dostawcę. Każdy z zakresów usług
wyodrębnionych w postępowaniu przetargo-
wym zyskał osobnego wykonawcę.

Kontynuowano ogłaszanie przetargów
na obsługę linii komunikacyjnych. Jednocze-
śnie, uruchamiano coraz więcej linii przezna-
czonych do obsługi taborem o mniejszej po-
jemności, szczególnie minibusami. W lipcu
1998 r. ogłoszono także przetarg na drugą
już edycję planu linii autobusowych oraz
dostawę i montaż dziesięciu wielotaryfowych
automatów biletowych. W tym samym cza-
sie ogłoszono również pierwszy przetarg na
wykonanie i dostawę papieru biletowego ze
znakiem wodnym, a zawierany kontrakt opie-
wać miał na lata 1998-2000. Rok 1999 upłynął
pod znakiem obchodów siedemdziesięcio-
lecia komunalnej komunikacji autobusowej
na Śląsku. Nie samymi obchodami tej zacnej
uroczystości żył wtedy jednak Związek. Kon-
tynuowano bieżącą działalność marketin-
gową, związaną z promowaniem korzystania
z komunikacji miejskiej. W kwietniu postano-
wiono wydać trzecią już edycję planu linii au-
tobusowych KZK GOP.
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Pierwsza wojna biletowa
Pojawiły się również problemy z nale-

żytym świadczeniem usług przez jednego
z operatorów, funkcjonującego w rejonie
Bytomia. Nie zważając na obowiązujące
przesądzenia formalnoprawne, dotyczące
powierzenia KZK GOP gestii w zakresie or-
ganizacji lokalnego transportu zbiorowego
na obszarze m.in. Bytomia, przedsiębior-
stwo to postanowiło uruchomić własną li-
nię komunikacji miejskiej i wyemitować wła-
sny wzór biletu. Nowo uruchomiona linia
oznaczona została symbolem „M” i w isto-
cie dublowała trasę funkcjonującej od wie-
lu lat linii autobusowej nr 623, relacji: By-
tom Dworzec – Osiedle Miechowice Pętla.
Incydent ten był później przez pracowników
Związku i inne „wtajemniczone” osoby na-
zwany humorystycznie „pierwszą bytomską
wojną biletową”. Na kolejną przyszło pocze-
kać kilka lat, ale cierpliwi doczekali się jesz-
cze większego „zamieszania”, związanego
z wdrożeniem przez tego samego przewoź-
nika systemu sprzedaży biletów bezpośred-
nio w pojazdach, za pomocą mobilnych
drukarek fiskalnych, tzw. „bileterek”. Jak
mawiano w dawnych czasach, kto mieczem
wojuje, ten od miecza ginie. Tego nazbyt
„aktywnego” przewoźnika nie ma już na ryn-
ku transportowym, a wszelkie podejmowa-
ne przez niego próby działań na pograni-
czu obowiązujących przepisów prawa za-
kończyły się totalnym fiaskiem.

KZK GOP zmuszony był wypowiedzieć
rzeczonemu operatorowi umowę na obsłu-
gę linii nr 623 i ogłosić przetarg na dalsze
świadczenie usług przewozowych. Na
szczęście, całe zdarzenie zakończyło się
w pozytywny sposób, a linia „M” w cywili-
zowanej formie linii przyspieszonej nr 823
znalazła się w portfelu zleceń komunikacyj-
nych KZK GOP. Świętowano koniec „pierw-
szej wojny biletowej”.

Zamieszanie spowodowane próbą
wprowadzenia własnego biletu przez jed-
nego z operatorów nie wpłynęło negatyw-
nie na systematycznie prowadzone dzia-
łania Związku. 16 lipca 1999 r. ogłoszono

pierwszy przetarg na druk biletów jedno-
razowych komunikacji miejskiej. Po suk-
cesie pierwszego postępowania, w listo-
padzie 1999 r. ogłoszono kolejny przetarg
– tym razem na druk biletów miesięcz-
nych KZK GOP.

Integracja z tramwajami
2000 r. zapisał się w historii KZK GOP

przejęciem organizacji systemu komuni-
kacji tramwajowej. Po wielu latach od roz-
poczęcia organizowania systemu linii au-
tobusowych, KZK GOP zyskał wreszcie
możliwość integracji tych dwóch zasad-
niczych podsystemów komunikacji miej-
skiej. Po długich negocjacjach zawarta
została umowa z Przedsiębiorstwem Ko-
munikacji Tramwajowej, a ponadto Zwią-
zek rozpoczął emisję tramwajowych bile-
tów miesięcznych, jednocześnie ujedno-
licając wzór biletu jednorazowego obo-
wiązującego w autobusach i tramwajach.
Koszty integracji obydwu podsystemów
zobowiązał się pokryć Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, który podpisał w tym
celu z KZK GOP stosowne porozumienie.
Jak czas pokazał, porozumienie to prze-
trwało zaledwie kilka lat.

Linie supermarketowe
W 2000 r. wprowadzać zaczęto nową

kategorię usług przewozowych, skiero-
waną przede wszystkim do klientów nowo
uruchamianych centrów handlowo-usłu-
gowych. Tego rodzaju przewozy autobu-
sowe miały najczęściej charakter linii bez-
płatnych dla pasażerów, a całość kosz-
tów związanych z organizacją i funkcjo-
nowaniem tego rodzaju komunikacji po-
noszona była przez zarządców tych
obiektów. Już 21 lutego 2000 r. ogłoszo-
no przetarg na pierwsze dwie linie „hiper-
marketowe”. Pomiędzy kwietniem a listo-
padem 2000 r. przeprowadzono postępo-
wania przetargowe na obsługę kolejnych
siedmiu, a dalszy rozwój systemu połą-
czeń hipermarketowych nastąpił w 2001 r.
i objął trzy kolejne linie.

Nowa polityka przetargowa
W 2001 r., czyli 10 lat po rozpoczęciu

działalności przez KZK GOP, nastąpiły jed-
nak o wiele bardziej istotne zdarzenia dla dal-
szego funkcjonowania i rozwoju systemu pu-
blicznego transportu zbiorowego w aglome-
racji katowickiej. W rezultacie Śląskiej Deba-
ty Transportowej, współorganizowanej przez
KZK GOP, Urząd Miasta Katowice, Wojewódz-
two Śląskie i ekspertów kanadyjskich, z któ-
rymi Związek podjął ścisłą współpracę, opra-
cowano koncepcję rynkowej weryfikacji efek-
tywności usług przewozowych w oparciu
o przetargi nieograniczone na wszystkie za-
dania przewozowe organizowane przez
Związek, zwaną w skrócie Nową polityką prze-
targową. Polityka przetargowa stanowiła in-
tegralną część Strategii działania KZK GOP
na lata 2000-2010, w części dotyczącej sys-
temu przewozowego. Strategia przewidywała
bowiem rozszerzenie przetargów zgodnie
z przygotowanym wcześniej harmonogra-
mem, a także dostosowanie treści umów za-
wieranych z operatorami do elastycznego re-
agowania na zmiany popytu oraz szersze
uwzględnienie zagadnień jakości usług.

Jako najważniejsze przesądzenia
nowej polityki przetargowej KZK GOP
wskazać należy:
o zlecanie usług komunikacji autobusowej na

podstawie przetargów nieograniczonych,
o łączenie linii komunikacyjnych w pakiety

usług przewozowych,
o wprowadzenie ujednoliconego wzoru

umowy pomiędzy organizatorem publicz-
nego transportu zbiorowego a operatorem,

o zawieranie umów na okres ośmiu lat, uła-
twiający podejmowanie decyzji dotyczą-
cych inwestycji taborowych,

o uwypuklenie w specyfikacjach przetargo-
wych i umowach kwestii jakości usług
przewozowych.
Podsumowanie pierwszych dziesięciu lat

działania Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysło-
wego zamknąć można informacją o zakupie
w 2001 r. oprogramowania służącego do
kompleksowej analizy i projektowania oferty
przewozowej „Busman 80” oraz rozstrzygnię-
ciu przetargu na dostawę i montaż trzydzie-
stu nowoczesnych, wielotaryfowych automa-
tów biletowych. Poczynione wówczas inwe-
stycje służą do dziś, zapewniając możliwość
prawidłowej realizacji najistotniejszych funk-
cji spełnianych przez organizatora publicz-
nego transportu zbiorowego, jakimi są: pla-
nowanie oferty przewozowej i rozkładów jaz-
dy oraz sprzedaż biletów.

Autor: Krzysztof Sobański – zastępca dyrek-
tora KZK GOP ds. przewozów


