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Komunikacyjny Zwiqzek Komunalny 
G6rnoslqskiego Okr!?QU Przemyslowego ma 
juz 20 lat. Najnowsze lata dzialalnosci Zwiqz
ku Sq wszystkim doskonale znane. 0 wiele 
trudniej przypomniec sobie lata wczesniej
sze, kiedy KZK GOP dopiero tworzyl pod
stawowe zasady swojego dzialania oraz kre
owal mechanizmy funkcjonowania i rozwo
ju systemu komunikacyjnego w aglomera
cj i katowickiej . W artykule przedstawiono 
najwazniejsze zagadnienia pierwszego dzie
si!?ciolecia dzialania KZK GOP 0 tym, jak 
istotne byly to kwestie i jak trafne byly pod
i!?te w6wczas decyzje, swiadczy fakt, iz usta
nowione w6wczas ,kamienie milowe" w roz
woju systemu publicznego transportu zbio
rowego funkcjonujq, z malymi korektami, 
praktycznie do dzis, umozliwiajqc gminom 
aglomeracji katowickiej wypeln ianie we wla
sciwy i efektywny spos6b ich ustawowego 
zadania wlasnego, jakim jest zaspokajanie 
potrzeb spolecznosci lokalnej w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 

zam6wienia publiczne - pocz(!tki 
Przez pierwsze lata funkcjonowania KZK 

GOP nie bylo powszechnej regulacj i usta
wowej zam6wien publicznych. Uchwalona 
ustawa z dnia 1 0 czerwca 1994 r. 0 zam6-
wieniach publicznych nie obejmowa!a po
czqtkowo jednostek samorzqdu terytorialne
go (w pe!ni obowiqzywac zacz!?la dopiero 
od 1 stycznia 1996 r.). Zwiqzek od samego 
poczqtku stara! si!? jednak wykorzystywac 
mechanizmy konkurencji przy wyborze wyko
nawc6w us!ug. Patrzqc z dzisiejszego punk
tu widzenia, pierwsze umowy zawierane 

z przedsi!?biorstwami komunikacji miejskiej 
mia!y bardzo specyficzny charakter. Doty
czy!y one bowiem jedynie kwoty dotacji 
przekazywanej poszczeg61nym operatorom 
do wykonywanych przez nich us!ug przewo
zowych. Tak wi!?C, stosujqc unijny zargon 
transportowy, by!y to typowe ,umowy kosz
t6w netto". Taki stan rzeczy trwa! przez oko
lo p6ltora roku, do konca czerwca 1993 r. 
Rozwiqzan ie to by!o pozosta!osc iq po 
uprzednio funkcjonujqcym systemie organi
zacji i finansowania uslug publicznego trans
portu zbiorowego w aglomeracji katowickiej, 
w kt6rym przedsi!?biorstwa same prowadzi
ly dystrybucj!? i sprzedaz bilet6w (emitowa
nych jednak przede wszystkim przez woje
wod!? katowick iego), a deficyt pomi!?dzy 
dochodami biletowymi a ca!kowitymi kosz
tami ich dzialalnosci pokrywany by! z budze
tu wojewody. 

Taryfa i bilety 
1 lipca 1993 r. KZK GOP wprowadzil w!a

sny system taryfowo-biletowy. Odtqd srodki 
finansowe pozyskiwane ze sprzedazy bilet6w 
oraz nak!adania oplat dodatkowych (manda
t6w) zacz~y trafiac do jego budzetu. Zwiq
zek sta! si!? w pelni odpowiedzialny za zagwa
rantowan ie przedsi!?biorstwom komunikacji 
miejskiej pokrycia calosci koszt6w operacyj
nych, zwiqzanych z realizowanymi przez nich 
us!ugami na liniach - w6wczas jedynie auto
busowych- komunikacji miejskiej. Jednocze
snie KZK GOP przejq! od przedsi!?biorstw ko
munikacyjnych gesti!? w zakresie planowania 
oferty przewozowej, w tym ustalania obowiq
zujqcych rozklad6w jazdy. 

Przewoznicy i pierwsze przetargi 
Us!ugi przewozowe na liniach komuni

kacji miejskiej wykonywane byly na poczqt
ku lat 90. XX wieku g!6wnie przez podmioty 
nale:Zqce do sektora w!asnosci publicznej, 
funkcjonujqce w6wczas jeszcze w form ie 
przedsi!?biorstw panstwowych. Przewoznicy 
prywatni byl i g!6wnie podwykonawcami 
duzych, panstwowych przedsi!?biorstw ko
munikacji miejskiej. W polowie 1994 r., 
a wi!?C zaledwie rok po zawarciu pierwszych 
,pe!nowymiarowych" um6w na obs!ug!? linii 
komunikacyjnych, postanowiono w bezpo
sredni spos6b wykorzystac mechanizmy 
przetargowe przy doborze przedsi!?biorstw 
do obs!ugi linii komunikacji miejskiej. Na po
czqtku rynkowq metod!? wyboru operator6w 
publicznego transportu zbiorowego stoso
wano w przypadku nowo tworzonych polq
czen komunikacyjnych. 

22 sierpnia 1994 r. powolano trzy pierw
sze komisje przetargowe i ustalono warunki 
przetarg6w na obs!ug!? linii. Jednq z pierw
szych linii b!?dqcych przedmiotem post!?PO
wania przetargowego ogloszonego przez 
KZK GOP by!a linia autobusowa nr 600, 
uruchomiona w 1994 r. na trasie: Katowice 
Dworzec PKP - Katowice Bogucice Osiedle 
Kukuczki. 

lnfrastruktura 
15 grudnia 1994 r. zdecydowano o utwo

rzeniu Zespolu ds. lnfrastruktury Technicz
nej Systemu Komunikacyjnego GOP Dotqd 
infrastruktura przystankowa, obejmujqca 
znaki przystankowe D-15 oraz tabliczki z roz
k!adami jazdy, wykonywana byla przez 



komunalne PrzedsiE?biorstwa Komunikacji 
Miejskiej. Powodowalo to zar6wno zr6znico
wanie ukladu graficznego informacji rozkla
dowej, prezentowanej na przystankach po
lozonych w r6znych czE?sciach obszaru dzia
lania KZK GOP, jak lei brak jednolitego wi
zerunku samego s/upka przystankowego ze 
znakiem drogowym oznaczajqcym przysta
nek. Co wiE?cej, powszechnie funkcjonowa
lo w6wczas jeszcze wiele oznakowan stare
go typu, na kt6rych znak przystankowy wy
SlE?powal W postaci okrqg/ej , z6/tej tabliczki 
z czerwonq obw6dkq oraz charakterystycznq 
czerwonq literq ,/\' w centralnej CZE?SCi tar
czy znaku. Odtqd Zwiqzek przejql nadz6r nad 
wyglqdem infrastruktury przystankowej 
i zaczql bezposrednio zlecac wykonywanie 
oznakowania przystank6w autobusowych, 
zgodnie z przyjE?lC\ i zatwierdzonq do stoso
wania koncepcjq oznakowania przystank6w 
publicznego transportu zbiorowego KZK 
GOP W6wczas tei na ulicach miast aglome
racji zaczE?~y pojawiac siE? pierwsze, charak
terystyczne granatowe znaki D-15 z symbo
lem autobusu na bialym polu oraz logo 
Zwiqzku i napisem KZK GOP 0 ile tablica 
znaku przystankowego przez lata ulegla nie
wielkim zmianom, to stosowane konstrukcje 
wsporcze oraz gabloty z rozkladem jazdy 
przez lata ulegaly istotnym przeobrazeniom 
- od typowych , tradycyjnych slupk6w dla 
znak6w drogowych, ai po unikatowe rozwiq
zania, stosowane w jednostkowych przypad
kach, np. jako rozwiqzania prototypowe te
stowane w warunkach intensywnej eksplo
atacji w centralnych WE?Ziach przystankowych 
aglomeracji katowickiej . 

Peine wdrozenie przepis6w 
o zam6wieniach publicznych 

Ustawa o zam6wieniach publicznych 
zaczE?fa obligatoryjnie obowiqzywac gminy 
i zwiqzki miE?dzygminne w dniu I stycznia 1996 r. 
Mimo to Zarzqd KZK GOP postanowil wpro
wadzic w zycie postanowienia ustawy juz 
wczesniej. Na poczqlku lutego 1995 r. przy
gotowano decyzjE? o pelnym wdrozeniu sys
temu zam6wien publicznych, a jeszcze 
w marcu 1995 r. okreslono zasady przetargowe 
dla nowo uruchamianych linii komunikacyjnych. 

DziE?ki temu, juz w kwietniu 1995 r. mozliwe 
bylo powolanie komisji przetargowych, dzia
lajqcych zgodnie z ustawq o zam6wieniach 
publicznych , kt6rych zadaniem by/ wyb6r 
przewoznik6w do obslugi lini i autobuso
wych komunikacji miejskiej. Systematycz
nie oglaszano przetargi na nowe linie auto
busowe oraz w przypadkach, kiedy dotych
czasowi przewoznicy nie byli w stanie za
gwarantowac dalszej obslugi linii juz istnie
jqcych. PamiE?tac nalezy, ie w6wczas prze
woznicy komunalni masowo korzystali 
z podwykonawc6w, kt6rymi byli najczE?sciej 
prywatni przewoznicy, ale nierzadko r6w
niez przedsiE?biorstwa Transg6r i PKS. Kie
dy duzy przewoznik komunalny tracil pod
wykonawc6w, traci/ r6wniez potencjal do 
realizacji zadan przewozowych w dotych
czasowym zakresie . KZK GOP dqiyl do 
ograniczania zjawiska podwykonawstwa, 
bowiem us/ugi przewozowe swiadczone 
byly przez podmioty prywatne po znacznie 
nizszych kosztach, niz uslugi duzych, pu
blicznych firm, a podwykonawstwo nie wply
walo na ograniczenie wydatk6w ponoszo
nych przez KZK GOP Zwiqzek placil bowiem 
za uslugE? lyle samo, co w przypadku linii 
obslugiwanej bezposrednio przez PKM. To 
wlasnie PKM zarabial na r6znicy pomiE?dzy 

rtowe 

nizszym kosztem uslugi wykonywanej przez 
prywatnego przewoznika a wysokq cenq 
placonq przez KZK GOP 

Strajki w PKM 
Dzialania podejmowane przez Zwiqzek 

nie zawsze byly przychylnie przyjmowane 
przez zwiqzki zawodowe dzialajqce w du
zych, komunalnych przedsiE?biorstwach ko
munikacyjnych. Latem 1996 r. mial miejsce 
duzy protest przedsiE?biorstw komunikacji 
miejskiej dzia/ajqcych na obszarze gmin KZK 
GOP, kt6ry przybral formE? strajku. Zaden 
z autobus6w uczestniczqcych w strajku 
przedsiE?biorstw nie wyjechal na !rasE?. Zgod
nie z powszechnie znanym porzekadlem, nie 
ma tego zlego, co by na dobre nie wysz/o, 
strajk stal siE? okazjq do spontanicznego 
wprowadzenia na linie autobusowe w aglo
meracji katowickiej wielu przewoznik6w 
prywatnych i pozakomunalnych (m.in. licz
ne przedsiE?biorstwa PKS) , co przyczynilo siE? 
do znacznej dywersyfikacji portfela zlecen ko
munikacyjnych KZK GOP Wskutek systema
tycznie przeprowadzanych postE?powan 
przetargowych na obslugE? linii, w ciqgu kil
ku lat umowy z KZK GOP podpisalo ponad 
trzydziesci przedsiE?biorstw komunikacyjnych, 
reprezentujqcych r6zne formy wlasnosci. 

I 



Strajk nie zniecht?cil Zwiqzku do syste
matycznego stosowania przetarg6w jako 
melody wyboru przedsit?biorstw do obslu
gi linii autobusowych. Jeszcze 27 sierpnia 
1996 r. powolano kolejne komisje przetar
gowe. Podkreslenia wymaga, ze umowy za
wierane w6wczas z przewoznikami nie mialy 
ograniczen czasowych dotyczqcych okre
su ich obowiqzywania. Nie bylo zadnych 
tego rodzaju obostrzen w obowiqzujqcych 
w6wczas przepisach ustawy o zam6wie
niach publicznych. Umowy zawierano zatem 
na czas nieokreslony. 

Historia I ubi sit? powtarzac, tak bylo r6w
niez ze strajkami przedsit?biorstw komuni
kacji miejskiej. 3 marca 1997 r. rozpoczql 
sit? kolejny strajk, prawdopodobnie najwit?k
szy w historii funkcjonowania KZK GOP Jed
nym z zasadniczych problem6w porusza
nych przez strajkujqcych byla metoda po
dzialu srodk6w publicznych przeznaczo
nych na finansowanie inwestycji taborowych 
w komunikacji miejskiej. Zwiqzkowcy z ko
munalnych przedsit?biorstw przewozowych 
przeciwstawiali Sit? przekazywaniu Srodk6w 
taborowych, zakupywanych ze specjalnego 
funduszu zgromadzonego przez KZK GOP, 
r6wniez przewoznikom prywatnym swiad
CZqcym uslugi na liniach organizowanych 
przez Zwiqzek. I tym razem Zwiqzek wyszedl 
ze strajku obronnq rf?kq. Nie udalo sit? bo
wiem oponentom Zwiqzku zablokowac 
przekazywania srodk6w na zakup nowego 
taboru autobusowego wszystkim podmio
tom wykonujqcym uslugi przewozowe na 
mocy um6w zawartych z KZK GOP 

Udogodnienia dla pasazerow 
i kolejne przetargi 

Pierwszy niskopodlogowy autobus 
jezdzqcy na zlecenie KZK GOP na ulicach 
aglomeracji pojawil sit? w r. 1995. By! to na
lezqcy do Przedsit?biorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Katowicach Jelcz (numer bocz
ny 073) , kt6ry kursowal na linii numer 296 
do szpitala w katowickiej dzielnicy Ochojec. 
12 marca 1997 r. zdecydowano o koniecz
nosci wprowadzenia nowej melody prezen
tacji pasazerom informacji o ofercie przewo
zowej Zwiqzku . W tym dniu, zarzqdzeniem 

Dyrektora Biura KZK GOP przesqdzono 
o wykonaniu na rzecz KZK GOP pierwszego 
graficznego planu lin ii autobusowych . 
Odtqd pi any takie wydawane byly systema
tycznie, srednio co rok. 

Nowe zadania 
Stosunkowo dlugq historit? majq takze 

dzialania KZK GOP, zwiqzane z dostosowy
waniem oferty przewozowej do rzeczywi
stych potrzeb transportowych mieszkanc6w 
aglomeracji , a zarazem do mozliwosci 
i oczekiwan finansowych gmin tworzqcych 
Zwiqzek. 4 listopada 1996 r. powolano ko
misjt?, kt6rej zadaniem bylo przygotowanie 
dokumentu pt. Zasady optymalizacji ukladu 
linii KZK GOP na obszarze obj~tym zasit?giem 
ich obslugi. Opracowanie to zostalo zleco
ne po przeprowadzonym postt?powaniu 

to we 

przetargowym firmie zatrudniajqcej gl6wnie 
specjalist6w z dziedziny publicznego trans
portu zbiorowego, skupionych wok6l kato
wickiego wydzialu Pol itechniki Slqskiej. 

Kolejnq istotnq datq w dzialalnosci 
Biura Zwiqzku byl 15 maja 1997 r. , kiedy 
zakres dzialalnosci KZK GOP trwale po
szerzono o zagadnienia zwiqzane z bie
Zqcym sledzeniem i analizq koncepcji roz
woju system6w publicznego transportu 
zbiorowego w aglomeracjach europejskich 
i swiatowych. Powolana w6wczas Sekcja 
ds. Badan i Rozwoju w skromny spos6b za
inicjowala bogate tradycje KZK GOP w wy
tyczaniu i wsp61kreowaniu nowoczesnych 
rozwiqzan w dziedzinie organizacji komu
nikacji miejskiej i dzielenia sit? nimi z innymi 
organizatorami publicznego transportu 
zbiorowego. 



KZK GOP rozwijac zaczql marketingowe 
mechanizmy kreowania uslug transportu 
zbiorowego. Powolanie sluzb marketingo
wych umozliwilo organizacj~ tych przedsi~
wzi~c we wlasnym zakresie przez Biuro KZK 
GOP Czynnosci zwiqzane z bezposrednim 
gromadzeniem danych pierwotnych powie
rzano za kazdym razem grupie odpowiednio 
wyselekcjonowanych ankieter6w-pomiarowi
cz6w, b~dqcych najcz~sciej studentami slq
skich szk61 wyzszych , wsp61pracujqcych 
z KZK GOP na podstawie zawartych um6w
zlecenia. Sluzby badan i rozwoju KZK GOP 
prowadzily wlasne analizy badawcze dotyczq
ce bardzo szerokich zagadnien zwiqzanych 
z transportem miejskim. Ponadto, uczestni
czyly w konferencjach naukowych i progra
mach badawczych, organizowanych przez 
krajowe i mi~dzynarodowe instytucje zajmu
jqce si~ zagadnieniami publicznego transpor
tu zbiorowego (lzba Gospodarcza Komuni
kacji Miejskiej, Komisja Europejska, Mi~dzy
narodowe Stowarzyszenie Transportu Pu
blicznego, Stowarzyszenie Transportu Euro
pejskiego itp.). Na biezqco analizowano wy
dawnictwa naukowe oraz artykuly pojawiajq
ce si~ na lamach prasy fachowej. 

Polityka taryfowa 
1998 r. zapisal si~ w historii KZK GOP bar

dzo istotnq zmianq polityki taryfowej. Dotqd 
cena bilet6w jednorazowych nie by/a zr6zni
cowana ze wzgl~du na pokonywanq odle
glosc podr6Zy, a w oparciu o rodzaj lini i ko
munikacyjnej (inne ceny bilet6w obowiqzywa
ly na liniach zwyklych i przyspieszonych, 
a inne - zazwyczaj wyzsze o 50% od ceny 
bilet6w na linie zwyk/e- na liniach pospiesz
nych i ekspresowych). Poczqwszy od 1 mar
ca 1998 r. wprowadzono taryf~ strefowq. 

Taryfa strefowa obowiqzuje praktycznie 
w niezmienionej formie do dzis, wymagajqc 
od pasazera skasowania biletu o cenie ade
kwatnej do liczby pokonywanych granic stref 
taryfowych. 

ldentyfikacja wizualna 
W czerwcu 1998 r. podj~to decyzj~ o ujed

noliceniu systemu oznakowania lin iowego 
autobus6w obslugujqcych komunikacj~ 
miejskq KZK GOP Wtedy to ogloszono prze
targ na dostaw~ informacyjnych tab lie kierun
kowych do autobus6w komunikacji miejskiej. 
Tablice kierunkowe KZK GOP sporzqdzone 
zostaly w oparciu o obowiqzujqcq koncepcj~ 
oznakowania poszczeg61nych element6w 
obiekt6w komunikacji miejskiej, zakladajqcq 
bialo-granatowq kolorystyk~ oznakowania li
niowego oraz wykorzystanie znaku firmowe
go (logotypu) i skr6tu nazwy Zwiqzku, zar6w
no na czolowej (pod numerem linii) , jak tez 
na tylnej stronie tablicy (po prawej stronie, 
pod wykazem obslugiwanych przystank6w) . 

Nowe oznakowanie liniowe KZK GOP po
jawilo si~ na wszystkich liniach autobusowych 
organizowanych przez Zwiqzek, a jego sto
sowanie bylo rygorystycznie egzekwowane 
przez sluzby kontrolne Biura Zwiqzku. 

zezwolenia na przewozv 
Poczqwszy od lipca 1998 r. KZK GOP pel

nil funkcj~ organu wydajqcego zezwolenia na 
przewozy regularne, zgodnie z obowiqzujqCq 
w6wczas ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o warunkach wykon}"Nania krajowego drogo
wego przewozu os6b. KZK GOP wydawal ze
zwolenia na przewozy regularne (r6wnolegle 
z innymi uprawnionymi organami) praktycznie 
do czasu wejscia w zycie nowej ustawy o trans
porcie drogowym z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 

Przetargi w kolejnych obszarach 
dziatalnosci 

Na poczqtku lipca 1998 r. postanowiono 
poddac przetargowej weryfikacji kolejny za
kres uslug swiadczonych na rzecz Zwiqzku, 
obejmujqcych tym razem wykonywanie in
frastruktury zwiqzanej z informacjq przystan
kowq na obszarze dzialania KZK GOP Aby 
nie ograniczac rynku zam6wien udzielanych 
w tym zakresie tylko do jednego wykonaw
cy, caly obszar dzialania KZK GOP podzielo
no na dwie strefy: cz~sc wschodniq i zachod
niq. Zamierzenie powiodlo si~: zlecenia 
KZK GOP dotyczqce infrastruktury przystan
kowej nie zostaly zmonopolizowane przez 
jednego dostawc~. Kazdy z zakres6w uslug 
wyodr~bnionych w post~powaniu przetargo
wym zyskal osobnego wykonawc~. 

Kontynuowano oglaszanie przetarg6w 
na obslug~ linii komunikacyjnych. Jednocze
snie, uruchamiano coraz wi~cej linii przezna
czonych do obslugi taborem o mniejszej po
jemnosci, szczeg61nie minibusami. W lipcu 
1998 r. ogloszono takze przetarg na drugq 
juz edycj~ planu linii autobusowych oraz 
dostaw~ i montaz dziesi~ciu wielotaryfowych 
automat6w biletowych. W tym samym cza
sie ogloszono r6wniez pierwszy przetarg na 
wykonanie i dostaw~ papieru biletowego ze 
znakiem wodnym, a zawierany kontrakt opie
wac mial na lata 1998-2000. Rok 1999 uplynql 
pod znakiem obchod6w siedemdziesi~cio
lecia komunalnej komunikacji autobusowej 
na Slqsku. Nie samymi obchodami tej zacnej 
uroczystosci zyl wtedy jednak Zwiqzek. Kon
tynuowano biezqcq dzialalnosc marketin
gowq, zwiqzanq z promowaniem korzystania 
z komunikacji miejskiej. W kwietniu postano
wiono wydac trzeciq juz edycj~ planu linii au
tobusowych KZK GOP 



Pierwsza wojna biletowa 
Pojawily s i ~ r6wn iez problemy z nale

zytym swiadczeniem uslug przez jednego 
z operator6w, funkcjonujqcego w rejon ie 
Bytomia. Nie zwazajqc na obowiqZUjqce 
przesqdzenia formalnoprawne, dotyczqce 
powierzenia KZK GOP gestii w zakresie or
ganizacji lokalnego transportu zbiorowego 
na obszarze m.in. Bytomia, przedsi~bior
stwo to postanowilo uruchomic wlasnq li
n i~ komunikacji miejskiej i wyemitowac wla
sny wz6r biletu. Nowo uruchomiona linia 
oznaczona zostala symbolem ,M" i w isto
cie dublowala tras~ funkcjonujqcej od wie
lu lat lin ii autobusowej nr 623, relacji: By
tom Dworzec - Osiedle Miechowice P~tla. 
lncydent ten by! p6zniej przez pracownik6w 
Zwiqzku i inne ,wtajemniczone" osoby na
zwany humorystycznie ,pierwszq bytomskq 
wojnq biletowq". Na kolejnq przyszlo pocze
kac ki lka lat, ale cierpl iwi doczekali s i~ jesz
cze wi~kszego ,zamieszania", zwiqzanego 
z wdrozeniem przez tego samego przewoz
nika systemu sprzedazy bilet6w bezposred
nio w pojazdach, za pomocq mobilnych 
drukarek fiskalnych , tzw. ,bileterek". Jak 
mawiano w dawnych czasach, kto mieczem 
wojuje, ten od miecza ginie. Tego nazbyt 
,aktywnego" przewoznika nie ma juz na ryn
ku transportowym, a wszelkie podejmowa
ne przez niego pr6by dzialan na pograni
czu obowiqzujqcych przepis6w prawa za
konczyly si~ totalnym fiaskiem. 

KZK GOP zmuszony by! wypowiedziec 
rzeczonemu operatorowi umow~ na obslu-
9~ linii nr 623 i oglosic przetarg na dalsze 
swiadczenie uslug przewozowych . Na 
szcz~scie , cale zdarzenie zakonczylo si~ 
w pozytywny spos6b, a linia ,M" w cywil i
zowanej form ie linii przyspieszonej nr 823 
znalazla si~ w portfelu zlecen komunikacyj
nych KZK GOP Swi~towano koniec ,pierw
szej wojny biletowej". 

Zamieszanie spowodowane pr6bq 
wprowadzenia wlasnego biletu przez jed
nego z operator6w nie wplyn~lo negatyw
nie na systematycznie prowadzone dzia
lania Zwiqzku. 16 lipca 1999 r. ogloszono 

pierwszy przetarg na druk bilet6w jedno
razowych komunikacji miejskiej. Po suk
cesie pierwszego post~powania , w listo
padzie 1999 r. ogloszono kolejny przetarg 
- tym razem na druk bil et6w m i es i ~cz

nych KZK GOP 

lntegracja z tramwajami 
2000 r. zapisal si~ w historii KZK GOP 

przej~ciem organizacj i systemu komuni
kacji tramwajowej . Po wielu latach od roz
pocz~c i a organizowania systemu linii au
tobusowych , KZK GOP zyskal wreszcie 
mozliwosc integracji tych dw6ch zasad
niczych podsystem6w komunikacji miej
sk iej . Po dlugich negocjacjach zawarta 
zostala umowa z Przedsi~biorstwem Ko
munikacji Tramwajowej, a ponadto ZwiCj
zek rozpoczql emisj~ tramwajowych bile
tow mies i~cznych , jednoczesnie ujedno
licajqc wz6r biletu jednorazowego obo
wiqzujqcego w autobusach i tramwajach . 
Koszty integracji obydwu podsystem6w 
zobowiqzal si~ pokryc Marszalek Woje
w6dztwa Slqskiego, kt6ry podpisal w tym 
celu z KZK GOP stosowne porozumienie. 
Jak czas pokazal, porozumienie to prze
trwalo zaledwie kilka lat. 

Linie supermarketowe 
W 2000 r. wprowadzac zacz~to nowq 

kategori ~ uslug przewozowych , sk iero
wanq przede wszystkim do klient6w nowo 
uruchamianych centr6w handlowo-uslu
gowych. Tego rodzaju przewozy autobu
sowe mialy najcz~sciej charakter linii bez
platnych dla pasazer6w, a calosc kosz
t6w zwiqzanych z organizacjq i funkcjo
nowaniem tego rodzaju komunikacji po
noszona byla przez zarzqdc6w tych 
obiekt6w. Juz 21 lutego 2000 r. ogloszo
no przetarg na pierwsze dwie linie ,hiper
marketowe". Pomi~dzy kwietniem a listo
padem 2000 r. przeprowadzono post~po
wania przetargowe na obslug~ kolejnych 
siedmiu , a dalszy rozw6j systemu polq
czen hipermarketowych nastqpil w 2001 r. 
i objql trzy kolejne linie. 

rtowe 

Nowa polityka przetargowa 
W 2001 r., czyli 10 I at po rozpocz~ciu 

dzialalnosci przez KZK GOP, nastqpily jed
nak o wiele bardziej istotne zdarzenia dla dal
szego funkcjonowania i rozwoju systemu pu
blicznego transportu zbiorowego w aglome
racji katowickiej . W rezultacie Slqskiej Deba
ty Transportowej, wsp61organizowanej przez 
KZK GOP, Urzqd Miasta Katowice, Wojew6dz
two Slqskie i ekspert6w kanadyjskich, z kt6-
rymi Zwiqzek podjql scislq wsp61prac~ . opra
cowano koncepcj~ rynkowej weryfikacj i efek
tywnosci uslug przewozowych w oparciu 
o przetargi nieograniczone na wszystkie za
dania przewozowe organ izowane przez 
Zwiqzek, zwanq w skr6cie Nowq politykq prze
targowq. Polityka przetargowa stanowila in
tegralnq cz~sc Strategii dzialania KZK GOP 
na lata 2000-2010, w cz~sci dotyczqcej sys
temu przewozowego. Strategia przewidywala 
bowiem rozszerzenie przetarg6w zgodnie 
z przygotowanym wczesniej harmonogra
mem, a takze dostosowanie tresci um6w za
wieranych z operatorami do elastycznego re
agowania na zmiany popytu oraz szersze 
uwzgl~dnien ie zagadnien jakosci uslug. 

Jako najwazn iejsze przesqdzenia 
nowej pol ityki przetargowej KZK GOP 
wskazac nalezy: 
0 zlecanie uslug komunikacji autobusowej na 

podstawie przetarg6w nieograniczonych, 
0 lqczenie linii komunikacyjnych w pakiety 

uslug przewozowych, 
0 wprowadzenie ujednoliconego wzoru 

umowy pomi~dzy organizatorem publicz
nego transportu zbiorowego a operatorem, 

0 zawieranie um6w na okres osmiu lat, ula
twiajqcy podejmowanie decyzji dotyczq
cych inwestycji taborowych, 

0 uwypuklenie w specyfikacjach przetargo
wych i umowach kwestii jakosci uslug 
przewozowych. 
Podsumowanie pierwszych dzies i~ciu lat 

dzialania Komunikacyjnego Zwiqzku Komu
nalnego G6rnoslqskiego Okr~gu Przemyslo
wego zamknqc mozna informacjq o zakupie 
w 2001 r. oprogramowania sluzqcego do 
kompleksowej analizy i projektowania oferty 
przewozowej ,Susman 80" oraz rozstrzygni~
ciu przetargu na dostaw~ i montaz trzydzie
stu nowoczesnych, wielotaryfowych automa
t6w biletowych. Poczynione w6wczas inwe
stycje sluzq do dzis, zapewniajqc mozliwosc 
prawidlowej realizacji najistotniejszych funk
cji spelnianych przez organizatora publicz
nego transportu zbiorowego, jakimi sq: pla
nowanie oferty przewozowej i rozklad6w jaz
dy oraz sprzedaz bilet6w. 

Autor: Krzysztof So ban ski - zast~pca dyrek
tora KZK GOP ds. przewoz6w 
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